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I. SecŃia civilă 

 

1. Repunere în termenul de acceptare a succesiunii. Motive 
temeinice. Ascunderea datei decesului  

Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie în termen de 6 luni socotite de la 
deschiderea succesiunii. InstanŃa de judecată, potrivit art. 19 din Decretul 
nr. 167/1958 privind prescripŃia extinctivă poate, în catul în care constată 
ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescripŃie a 
fost depăşit, să dispună chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea acŃiunii 
şi să încuviinŃeze executarea silită. 

Decizia civilă nr. 475 din 6 octombrie 2010  

Reclamantul M.P. a investit Judecătoria Iaşi la data de 30.10.2008 cu acŃiune în 
constatarea calităŃii de moştenitor şi masei succesorale rămasă după defuncta M.E.. 

În cererea de chemare în judecată reclamantul a arătat compunerea masei de împărŃit 
din suprafaŃa de 4.000 m.p., faptul că a acceptat expres succesiunea ca fiu la data de 
29.07.2008, indicând persoanele ce au vocaŃie, iar ca pârâŃi pe M.L., M.G., M.D. şi E.M.. 

Prin întâmpinarea cu caracter de cerere reconvenŃională E.M. a solicitat repunerea în 
termenul de acceptare a succesiunii şi ieşirea din indiviziune în raport de cota ereditară a 
fiecărei părŃi. 

Judecătoria Iaşi prin încheierea din 10 aprilie 2009 a admis excepŃia tardivităŃii 
formulării întâmpinării şi cererii reconvenŃionale formulate de pârâtele M.L., M.D. şi M.E.-
G., pe care le-a disjuns, formându-se un nou dosar, conexat la acŃiunea iniŃială (încheierea 
din 09 octombrie 2009). Pârâtele au solicitat conform art. 673 ind. 7 Cod procedură civilă 
aducerea la masa de împărŃit a suprafeŃelor de teren pentru care M.A., predecedat soŃiei sale 
M.E., avea drept de proprietate reconstituit în procedura Legii nr. 189/1991 în cotă de ¼ şi 
ieşirea din indiviziune, urmare celor două succesiuni succesive. 

Judecătoria Iaşi prin sentinŃa civilă nr. 10.067 din 16 octombrie 2009 a admis în 
parte cererea principală – cererile reconvenŃionale. Pârâta-reclamantă M.(fostă E.) M.-I. a 
fost repusă în termenul de exercitare a dreptului de opŃiune succesorală. 

A constatat că au calitatea de moştenitori legali ai defunctei M.E. reclamanŃii-pârâŃi 
M.P., M.E.-G., M.D., M.(fostă E.) M.-I.. A disjuns judecarea capătului de cerere privitor la 
constatarea masei succesorale şi ieşirea din indiviziune pentru masa succesorală rămasă de 
la defuncŃii M.A., M.E. şi M.E., şi dispune formarea unui nou dosar.  

În soluŃionarea capetelor de cerere având ca obiect constatarea calităŃii de moştenitor 
în succesiunea defunctei M.E. (decedată la 19 aprilie 2008) prima instanŃă stabileşte 
următoarea situaŃie de fapt pe baza probelor administrate: 

La moştenirea defunctei are vocaŃie succesorală reclamantul M.P., în calitate de 
descendent, iar ceilalŃi trei copii predecedaŃi sunt reprezentaŃi de descendenŃii lor, pârâtele-
reclamante, conform art. 664, art. 668, art. 659 Cod civil. 

A constatat judecătoria că M.P. a acceptat expres succesiunea, înlăuntrul termenului 
de 6 luni de la deces, potrivit art. 700 Cod civil, pentru M.E.-G. şi M.D., acceptarea este 
tacită. 

În ce o priveşte pe M.M.-I., prima instanŃă a constatat că a aflat de deces la citarea în 
prezenta cauză, nu a fost informată de decesul bunicii sale de rude, ce i-a fost ascuns cu rea-
credinŃă de unchiul său reclamant M.P., fiind repusă în termenul de acceptare a succesiunii. 

Împotriva sentinŃei a exercitat calea de atac, calificată apel, M.P. invocând încălcarea 
dispoziŃiilor art. 261 pct. 5 Cod procedură civilă, hotărârea nu cuprinde motivele de fapt şi 
de drept ce au format convingerea instanŃei. 

Într-o altă critică s-a susŃinut că probele reclamantului-apelant au fost înlăturate fără 
nicio motivare, dreptul său la apărare a fost încălcat, greşit s-a reŃinut reaua sa credinŃă ce nu 
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s-a dovedit, aplicarea greşită a art. 700 alin. 2 şi a dispoziŃiilor privind acceptarea 
succesiunii. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 174 din 24 martie 2010 a respins apelul 
declarat de M.P. şi păstrează sentinŃa dată de judecătorie. 

A constatat instanŃa de apel că sentinŃa prezintă o motivare amplă, atât în fapt cât şi 
în drept, fiind indicate dispoziŃiile Codului civil din instituŃia succesiunii aplicate de 
judecătorie, cât şi considerentele pentru care s-au primit sau înlăturat apărările părŃilor. 

În exercitarea rolului activ în baza art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă, pentru 
aflarea adevărului instanŃa a dispus administrarea probelor utile şi necesare în cauză, ce pot 
fi dispuse şi din oficiu. 

Convingerea instanŃei cu privire la modalitatea acceptării succesiunii şi repunerii în 
termen, se arată în considerentele deciziei s-a format pe baza probelor cu înscrisuri, 
depoziŃii de martori, a răspunsurilor la interogator a părŃilor, a conduitei acestora ulterior 
decesului, a recunoaşterii de către M.P. că nu a anunŃat-o pe M.M.-I. despre decesul bunicii, 
M.E. 

Împotriva hotărârii Tribunalului Iaşi a declarat recurs M.P. încadrând motivele de 
recurs în art. 304 pct. 6,7,9 Cod procedură civilă.  

În dezvoltarea motivelor se susŃine că instanŃa de fond aşa cum a susŃinut în apel i-a 
încălcat dreptul la apărare, dispunând interogatoriul părŃilor din oficiu, fără a se discuta 
proba în contradictoriu;  

- instanŃa de apel nu s-a pronunŃat cu privire la toate criticile formulate, cum ar fi 
înlăturarea răspunsului la interogator al lui E.M.; 

- tribunalul a prezentat susŃinerile părŃilor şi a hotărât respingerea apelului fără nicio 
motivare. Se susŃine că în accepŃiunea art. 261 pct. 6 şi jurisprudenŃei C.E.D.O., ce impune 
ca hotărârea să fie clară, ca orice persoană fără cunoştinŃe juridice să înŃeleagă motivul 
respingerii cu trimitere la textul de lege pe care se întemeiază. 

- aplicarea eronată a art. 700 alin. 1 şi 2 Cod civil privind termenul de acceptare a 
succesiunii, repunerea în termen poate opera numai atunci când succesibilul a fost 
împiedicat de a se folosi de dreptul său din motive de forŃă majoră. 

În dezvoltarea motivului de recurs sunt analizate considerentele deciziei şi formulate 
critici, asupra probelor pe baza cărora s-a reŃinut de instanŃe reaua sa credinŃă în relaŃia cu 
M.M.-I. 

Recursul nu este întemeiat pentru următoarele considerente: 
În limitele investirii prin cererea de chemare în judecată şi motivele de apel, 

tribunalul a soluŃionat cauza, dispoziŃiile art. 261 Cod procedură civilă fiind corect aplicate. 
InstanŃa de control judiciar a păstrat în totul sentinŃa, neimpunându-se a se prelua în 

cuprinsul deciziei considerentele sentinŃei, analiza probelor şi redarea dispoziŃiilor legale în 
materia succesiunii incidente în cauză. Punctual, tribunalul a răspuns la criticile formulate, 
pe care le poate grupa, răspunde prin considerente unice şi nu are obligaŃia a analiza fiecare 
susŃinere a părŃii. Dreptul la apărare al recurentului nu a fost încălcat, interogatoriul fiind o 
probă prevăzută de lege şi administrată în speŃă, conform dispoziŃiilor Codului de procedură 
civilă. 

În faza procesuală a judecăŃii în primă instanŃă, recurentul a beneficiat de asistenŃă 
juridică (f. 5, 24 dosar fond) de la introducerea acŃiunii. 

Proba cu interogatoriu s-a solicitat de pârâta E.M. în şedinŃa publică din 13.02.2009, 
pentru M.P. şi respectiv 20 martie 2009, de acesta prin apărător pentru E.M.-I. 

Faptul că recurentul a lipsit de la judecată, având termen în cunoştinŃă în şedinŃa în 
care s-a încuviinŃat proba, nu constituie o încălcare a dreptului la apărare, a principiului 
contradictorialităŃii care să impună sancŃiunea nulităŃii sentinŃei şi a actelor de procedură 
ulterioare. 

Curtea a reŃinut că în încheierea din 26 iunie 2009 a Judecătoriei Iaşi sunt 
consemnate dezbaterile cu privire la măsura disjungerii cererii principale de cererile 
reconvenŃionale, cauza a rămas în pronunŃare, fiind repusă pe rol în temeiul art. 153 Cod 
procedură civilă. 
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Împrejurarea că instanŃa a motivat succint repunerea pe rol şi a dispus citarea părŃilor 
la interogatoriu nu aduce atingere drepturilor procesuale ale părŃilor ce trebuie exercitate cu 
bună-credinŃă. În deliberare instanŃa a constatat că proba era admisă, nu s-a administrat, este 
utilă, motivată admiterea prin încheierile de şedinŃă anterioare şi necesar a fi administrate. 

Critica referitoare la incidenŃa art. 105 şi urm. Cod procedură civilă ce 
reglementează instituŃia nulităŃii actelor de procedură, nu este întemeiată, pretinsa 
neregularitate invocată de recurent nu este de ordine publică şi conform art. 108 alin. (3) 
Cod procedură civilă neregularitatea actelor de procedură se acoperă dacă partea nu a 
invocat-o la prima zi de înfăŃişare, înainte de a se pune concluzii în fond. DispoziŃia de 
procedură este incidentă în cauză întrucât prezent la dezbateri la şedinŃa din 31 iulie 2009, 
reclamantul M.P. nu s-a opus la administrarea probei cu interogatoriu a celorlalte părŃi. 

Redactarea deciziei îndeplineşte cerinŃele art. 261 Cod procedură civilă, atât în ce 
priveşte cuprinsul, cât şi expresiile şi termenii folosiŃi, neimpunându-se redarea în motivare 
a textelor de lege aplicate de instanŃă, incluse în motivarea sentinŃei, păstrată de tribunal. 

Referitor la încălcarea art. 700 Cod civil, Curtea a reŃinut că dreptul de a accepta 
succesiunea se prescrie în termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii. 

Într-adevăr, în cazul în care moştenitorul a fost împiedicat a se folosi de dreptul său 
din motive de forŃă majoră, la cererea sa instanŃa de judecată poate prelungi termenul cu cel 
mult 6 luni de la data la care a luat sfârşit împiedicarea, dispoziŃie pe care instanŃele nu şi-au 
întemeiat admiterea cererii de repunere în termen. 

InstanŃa judecătorească potrivit art. 19 din Decretul nr. 167/1958 privitor la 
prescripŃia extinctivă poate, în cazul în care constată ca fiind temeinic justificate cauzele 
pentru care termenul de prescripŃie a fost depăşit, să dispună chiar din oficiu judecarea sau 
rezolvarea acŃiunii şi să încuviinŃeze executarea silită.  

În consecinŃă, pentru ca partea să fie repusă în termenul de acceptare a succesiunii 
nu se cere existenŃa unui caz de forŃă majoră, situaŃie în care prescripŃia se suspendă de 
drept, astfel cum prevede art. 13 lit. a din decretul menŃionat, ci este suficient să se constate 
că au existat „motive temeinice” care au determinat pierderea termenului, instanŃa de fond a 
motivat concludent şi pertinent repunerea în termen, iar instanŃa de apel a răspuns criticilor 
formulate sub acest aspect. Ascunderea decesului de ruda apropiată, fiu, este o cauză 
obiectivă, neimputabilă părŃii repusă în termenul de acceptare, întrucât aceasta nu a 
cunoscut o anumită situaŃie de fapt, a datei deschiderii succesiunii pentru a acŃiona în 
termenul prevăzut de art. 700 Cod civil. Pârâta a aflat de deces la data citării în proces, iar 
prin exercitarea drepturilor procesuale, a declaraŃiilor, a acceptat succesiunea. 

Recursul fiind o cale extraordinară de atac în care pot fi invocate numai motive de 
nelegalitate, reanalizarea probelor pe baza cărora s-a apreciat că celelalte pârâte-reclamante 
au acceptat tacit succesiunea fie a răspunsurilor la interogator, s-a reŃinut reaua-credinŃă, nu 
este de competenŃa instanŃei de recurs. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 296 Cod procedură civilă Curtea a 
respins recursul. 

2. Coparticipare procesuală pasivă obligatorie. AcŃiune în demolarea 
construcŃiei executate fără autorizaŃie  

În acŃiunile prin care se solicită desfiinŃarea construcŃiilor realizate nelegal, în 
situaŃia în care cel sancŃionat contravenŃional nu s-a conformat celor 
dispuse prin procesul-verbal de constatare, în temeiul Legii nr. 50/1991, 
părŃile sunt stabilite prin lege: agentul constatator şi contravenientul, prin 
derogare de la normele de drept comun privind coproprietatea. 

Regula coparticipării procesuale forŃate nu se aplică în materie 
contravenŃională, răspunderea fiind personală, iar desfiinŃarea 
construcŃiilor executate ilegal fiind o sancŃiune administrativă, prin care 
părŃile se repun în situaŃia anterioară. 

Decizia civilă nr. 491 din 13 octombrie 2010 
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Prin sentinŃa civilă nr. 12324/02.12.2009 a Judecătoriei Iaşi s-a admis excepŃia lipsei 
coparticipării procesuale pasive obligatorii.  

A fost respinsă cererea formulată de Reclamantul Primarul Municipiului Iaşi în 
contradictoriu cu pârâtul P.C.-E., pentru această excepŃie.  

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, instanŃa de fond a reŃinut că prin cererea 
înregistrată pe rolul instanŃei, reclamantul Primarul Municipiului Iaşi a solicitat să se 
dispună obligarea pârâtului P.C.-E. la desfiinŃarea lucrărilor de construire realizate fără 
autorizaŃie de construire la adresa din Iaşi, str. V.S., nr. 10 şi aducerea imobilului la forma 
iniŃială pe cheltuiala sa şi în caz de refuz, autorizarea reclamantului ca autoritate 
administrativă să efectueze aceste lucrări pe cheltuiala pârâtului. 

S-a reŃinut de prima instanŃă că potrivit art. 30 Codul familiei respectiva construcŃie 
face obiectul dreptului de proprietate comună devălmaşă aparŃinând pârâtului şi soŃiei sale 
P.A., autorizaŃia de construire nr. 979/12.08.2009 indicând că este deŃinută în baza 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 311/2001, căsătoria fiind încheiată în anul 2000. 

Împotriva acestei sentinŃe a formulat apel Primarul Municipiului Iaşi. 
Prin decizia civilă nr. 169/22 martie 2010 s-a respins apelul promovat de către 

Primarul Municipiului Iaşi, prin reprezentanŃi legali contra sentinŃei civile nr. 
12324/2.12.2009 a Judecătoriei Iaşi, sentinŃă pe care o păstrează. 

Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că desfiinŃarea lucrărilor executate 
fără autorizaŃie nu poate fi realizată fără afectarea dreptului de proprietate al celuilalt 
coproprietar, motiv pentru care orice acŃiune în instanŃă trebuie îndreptată împotriva 
titularilor acestui drept. 

Împotriva deciziei civile nr. 169/22 martie 2010 a Tribunalului Iaşi a formulat recurs 
Primarul Municipiului Iaşi. 

A fost criticată decizia şi sentinŃa pentru următoarele motive: 
- prin procesul-verbal nr. 115/002806/31.10.2008 P.C.-E. a fost sancŃionat deoarece 

a edificat în Iaşi, str. V.S. lucrări de construcŃii f ără a deŃine autorizaŃie de construire; 
- totodată art. 28 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 prevăd că o dată cu aplicarea amenzii 

pentru contravenŃiile prev. la art. 26 alin. 1 lit. „a şi b” se dispune oprirea executării 
lucrărilor precum şi după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile 
autorizaŃiei sau de desfiinŃare a lucrărilor executate fără autorizaŃie ori cu respectarea 
prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenŃiei; 

- petentul nu a formulat plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi 
sancŃionare a contravenŃiei, acesta devenind titlu executoriu. 

Analizând lucrările dosarului, în limitele investirii prin motivele de recurs, Curtea a 
reŃinut că recursul este întemeiat pentru următoarele considerente: 

Intimatul P.C.-E. a fost sancŃionat contravenŃional cu amendă de 1.000 lei prin 
procesul-verbal nr. 115/31.10.2008, ca măsură s-a dispus intrarea în legalitate, obŃinerea 
autorizaŃiei de construire – dacă condiŃiile urbanistice o permit, în caz contrar – demolarea 
până la data de 01 ianuarie 2009.  

Intimatul nu a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenŃie din 
31.10.2008, proces-verbal care a devenit titlu executoriu conform Legii nr. 50/1991 şi 
OrdonanŃei nr. 2/2001. 

Certificatul de urbanism nr. 5595/24.11.2008 este emis numai pe numele pârâtului 
P.C.-E. în urma solicitării personale a acestuia, astfel încât şi procesul-verbal de 
contravenŃie a fost emis numai pe numele pârâtului P.C.-E.. Prin procesul-verbal de 
contravenŃie a fost dispusă o sancŃiune principală şi una complementară. 

În situaŃia în care persoanele sancŃionate contravenŃional nu s-au conformat în 
termen celor dispuse prin procesul-verbal, organul care a aplicat sancŃiunea în baza art. 32 
din Legea nr. 50/1991 sesizează judecătoria pentru a dispune, după caz: 

a)încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaŃiei; 
b)desfiinŃarea construcŃiilor realizate nelegal, temei de drept invocat în acŃiune de 

reclamant.  
Cum pârâtul până la data de 1 ianuarie 2009, nu a solicitat şi nu i s-a eliberat 



 10

autorizaŃie de construire, (adresa nr. 3971/19 ianuarie 2009), a fost sesizată instanŃa de 
judecată în conformitate cu dispoziŃiile art. 32 din Legea nr. 50/1991. 

Ca atare, în interpretarea sistematică a Legii nr. 50/1991, părŃile sunt agentul 
constatator al contravenŃiei şi contravenientul care a încălcat dispoziŃiile Legii nr. 50/1991. 

În litigiu, instanŃa de judecată a fost sesizată cu situaŃia în care contravenientul-pârât 
nu a adus la îndeplinire măsura dispusă de agentul constatator (măsura complementară). 

TerŃele persoane nu au calea plângerii îndreptate împotriva unui proces-verbal de 
contravenŃie încheiat în temeiul dispoziŃiilor Legii nr. 50/1991.  

În mod nelegal, instanŃele au admis excepŃia lipsei coparticipării procesuale pasive 
obligatorii invocată de soŃia contravenientului, reŃinându-se că respectiva construcŃie face 
obiectul dreptului de proprietate comună a soŃilor P. şi prin demolare ar fi afectat dreptul de 
proprietate al celuilalt coproprietar.  

Legitimarea procesuală pasivă nu se stabileşte exclusiv în funcŃie de interesul 
părŃilor, ci de obiectul acŃiunii, instanŃa de judecată neputând modifica cadrul procesual al 
părŃilor prin încălcarea principiului disponibilităŃii şi a dispoziŃiilor imperative a unei legi ce 
stabileşte exact părŃile litigante. 

În litigiu nu există o coparticipare procesuală pasivă obligatorie, aşa cum greşit au 
reŃinut instanŃele, care să rezulte eventual fie numai din raportul juridic dedus judecăŃii. 

Legea nr. 501991 derogă de la normele de drept comun, stabilind care sunt părŃile şi 
anume agentul constatator şi contravenientul. 

Împotriva acestor dispoziŃii imperative, instanŃa a extins cadrul procesual, aplicând 
regula coparticipării procesuale forŃate primind apărarea intimatului-contravenient, în 
materie contravenŃională unde răspunderea este personală. 

Demolarea construcŃiilor f ără autorizaŃie este o sancŃiune administrativă prin care se 
repun părŃile în situaŃia anterioară. 

SoŃia contravenientului ar beneficia de protecŃia dreptului de proprietate numai 
pentru partea de imobil ce o are legal în coproprietate, şi nu şi pentru construcŃiile efectuate 
prin încălcarea legii.  

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, şi având 
în vedere dispoziŃiile art. 312 Cod procedură civilă a fost admis recursul formulat şi a fost 
respinsă excepŃia lipsei coparticipării procesuale pasive. 

Cum instanŃele nu au analizat fondul pricinii, cauza a fost trimisă Judecătoriei Iaşi, 
pentru judecarea în fond a cererii. 

3. Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăŃilor 
afectate de capacităŃile energetice. AcŃiune în despăgubiri 
constând în contravaloarea lipsei de folosinŃă a terenului, pe 
Codul civil, art. 480, art. 565, art. 576, Legea nr. 318/2003 a 
energiei electrice, art. 16 din Legea nr. 13/2007 

Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăŃilor afectate de 
capacităŃile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe durata existenŃei 
acestora. Pentru a se reŃine răspunderea civilă delictuală, întemeiată pe 
dispoziŃiile art. 998 – 999 C.civ. , trebuie făcută dovada prejudiciului. 
Atingerea dreptului ori interesului unei persoane, prin ea însăşi, nu 
îndreptăŃeşte naşterea dreptului la reparaŃie, dacă printr-o asemenea 
atingere nici un prejudiciu nu a fost pricinuit. 

Decizia civilă nr. 497 din 13 octombrie 2010  

Prin sentinŃa civilă nr. 12217/02.12.2009 a Judecătoriei Iaşi a fost admisă în parte 
acŃiunea formulata de reclamanŃii  M.C. şi M.D., în contradictoriu cu pârâta S.C. „E.ON 
M.D.” S.A.  

A fost obligată pârâta S.C. „E.ON M.D.” S.A. să ridice pe cheltuiala proprie, postul 
de transformare construit pe parcela 2/2(2068/3/1/5/2/2), tarlaua 57, teren proprietatea 
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reclamanŃilor.  
A fost respins capătul de cerere formulat de reclamaŃii M.C. şi M.D. privind 

obligarea pârâtei S.C. „E.ON M.D.” S.A. la plata contravalorii lipsei de folosinŃă pe teren, 
ca neîntemeiat. 

A fost admisă în parte cererea reclamanŃilor de acordare a cheltuielilor de judecată şi 
obliga pârâta S.C. „E.ON M.D.” S.A. la plata sumei de 730,15 lei în favoarea reclamanŃilor. 

A fost respinsă cererea privind obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecată 
reprezentând onorariu expert şi onorariu avocaŃial ca neîntemeiată. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că pârâta S.C. „E.ON M.D.” S.A. 
nu a respectat dreptul de proprietate al reclamanŃilor, edificând punctul trafo prin încălcarea 
flagrantă a proprietăŃii private a reclamanŃilor. 

A fost respins capătul de cerere formulat de reclamanŃii M.C. şi M.D. privind 
obligarea pârâtei la plata contravalorii lipsei de folosinŃă pentru teren, ca neîntemeiat având 
în vedere că nu sunt îndeplinite condiŃiile răspunderii delictuale. 

Împotriva sentinŃei civile nr. 12247/02.12.2009 a Judecătoriei Iaşi a formulat apel 
reclamanŃii M.C. şi M.D. şi pârâta S.C. „E.ON M.D.” S.A. 

Prin decizia civilă nr. 279/17 mai 2010 a Tribunalului Iaşi s-a admis apelul promovat 
de către reclamanŃii M.C. şi M.D. contra sentinŃei civile nr. 12247/2.12.2009 a Judecătoriei 
Iaşi, sentinŃă pe care o schimbă în parte, în sensul că: 

A obligat pârâta să plătească reclamanŃilor suma de 24750 lei reprezentând 
contravaloarea lipsei de folosinŃă pentru perioada 03.2005 – 2009.  

A păstrat restul dispoziŃiilor sentinŃei apelate ce nu contravin prezentei decizii. 
A respins apelul promovat de către pârâta S.C. „„E.ON M.D.”” S.A. contra aceleiaşi 

sentinŃe. 
Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că postul de transformare a fost 

amplasat în septembrie 2005 conform procesului-verbal de recepŃie încheiat la terminarea 
lucrărilor. Nu se poate reŃine susŃinerea că reclamanŃii-intimaŃi ar fi mutat gardul proprietăŃii 
iniŃiale pe domeniul public. Nu s-a dovedit în cauză că amplasarea postului de transformare 
s-a făcut cu acordul reclamanŃilor. 

S-a mai reŃinut că sub aspectul răspunderii civile delictuale este clar că reclamanŃii 
nu au putut folosi respectiva suprafaŃă de teren, fiindu-le îngrădit acest drept prin 
amplasarea postului de transformare. 

Expertiza de evaluare a lipsei de folosinŃă nu se putea referi la totalul veniturilor ce 
ar fi putut fi obŃinute de reclamanŃi decât în mod generic de vreme ce aceştia nu au avut 
posibilitatea exploatării practic a terenului. 

Împotriva deciziei civile nr. 279/17 mai 2010 a Tribunalului Iaşi a formulat recurs 
S.C. „E.ON M.D.” S.A., criticând decizia recurată pentru următoarele motive: 

- cu privire la obligarea S.C. „E.ON M.D.” S.A. la ridicarea postului de 
transformare, se susŃine că amplasarea postului s-a făcut cu acceptul proprietarilor, acordul 
acestora fiind dat în faŃa Primarului comunei Valea-Lupului – fapt confirmat de nota de 
constatare semnată de reprezentantul Primăriei Valea-Lupului. Această notă de constatare a 
fost întocmită de Primăria Valea-Lupului şi S.C. „E.ON M.D.” S.A. ca o reacŃie la adresa 
reclamanŃilor R 122/2006 prin care aceştia la un an de la amplasarea postului de 
transformare solicitau o chirie lunară de la S.C. „E.ON M.D.” S.A.; 

- investiŃia a fost făcută în conformitate c autorizaŃia de construcŃie a obiectului; 
- la data eliberării autorizaŃiei de construcŃie pentru extinderea de reŃea şi postul de 

transformare – calea de acces pe care urma să fie amplasat postul avea lăŃimea 
corespunzătoare, ea fiind îngustată ulterior de către proprietari din zonă; 

- de la reclamanŃi s-a obŃinut acceptul ca S.C. „E.ON M.D.” S.A. să amplaseze 
gratuit postul în schimbul promisiunii că Primăria va elibera autorizaŃia de construcŃie a 
casei reclamanŃilor pe care aceştia o construiseră fără autorizaŃie, din postul de transformare 
amplasat pe proprietatea reclamanŃilor se asigură inclusiv alimentarea locuinŃei 
reclamanŃilor; 

- postul a fost amplasat cu acceptul reclamanŃilor care fiind de rea-credinŃă nu mai 
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recunosc; 
- cu privire la despăgubirea privind lipsa de folosinŃă a terenului, în cauză nu s-a 

dovedit de reclamanŃi existenŃa unui prejudiciu cert; 
- s-a dispus acordarea de despăgubiri pe ideea că din moment ce se reŃine ingerinŃa 

pârâtei în dreptul de proprietate al reclamanŃilor este necesar să se reŃină şi dreptul la o 
despăgubire echitabilă; 

- reclamanŃii nu cultivă şi nu au cultivat niciodată nimic, iar de pe o suprafaŃă de 
16,5 m.p. teren, instanŃa acordă despăgubiri de 24.750 lei sumă egală cu peste de 20 de ori 
valoarea terenului;  

- în afara lipsei existenŃei unui prejudiciu cert în cauză se poate constata şi lipsa 
vinovăŃiei ca element al răspunderii civile delictuale (postul a fost aprobat cu acceptul 
reclamanŃilor, aceştia dorind acum o îmbogăŃire fără justă cauză). 

Recursul este întemeiat pentru considerentele la care ne vom referi. 
S.C. „E.ON M.D.” S.A. în baza autorizaŃiei de construire nr. 40/12.05.2009 emisă de 

Primarul comunei Valea-Lupului, judeŃul Iaşi, certificatul de urbanism nr. 85/06.08.2004 
emis de Primăria comunei Valea-Lupului, judeŃul Iaşi efectuează extinderea reŃelei electrice 
atât partea aeriană (stâlpi şi conductoare) cât şi cea subterană (cabluri), lucrarea finalizându-
se cu amplasarea postului de transformare în luna iunie-august 2005. 

Pârâta avea acceptul Primăriei Valea-Lupului de a amplasa viitorul PT 683 pe 
domeniul public, pe drumul de acces la locuinŃele din zonă. 

Cu privire la amplasamentul PTCZ683, Curtea are în vedere actul intitulat Notă de 
constatare din 09.08.2006, care poartă semnătura şi ştampila Primarului comunei Valea-
Lupului, judeŃul Iaşi şi este înregistrat la nr. 3408/2006. 

Acest înscris reprezintă un înscris oficial încheiat între reprezentanŃii Primăriei 
comunei Valea-Lupului, judeŃul Iaşi şi reprezentanŃii S.C. „E.ON M.D.” S.A., fiind 
înregistrat la Primăria comunei Valea-Lupului. 

Acest înscris constituie o probă ce nu poate fi ignorată, bucurându-se de prezumŃia 
de validitate ca orice înscris autentic şi care a fost făcut în anul 2006 şi nu în timpul 
procesului „pro causa”. 

Din examinarea acestui înscris aflat la dosarul Tribunalului Iaşi, instanŃa reŃine că 
drumul de servitute pe care urma să se amplaseze PT 683 a fost îngustat la cca. 3 m de 
cetăŃenii din zonă prin construirea de garduri. S-a solicitat de pârâtă sprijinul Primăriei 
comunei Valea-Lupului în persoana Primarului Popa Dumitru care a luat legătura cu 
cetăŃenii din zonă şi a avut în vedere oferta reclamantului M.C. care a pus la dispoziŃie S.C. 
„E.ON M.D.” S.A. un teren îngrădit de 16 m.p. şi a retras personal gardul din scândură 
pentru amplasarea postului de transformare. 

Reclamantul a condiŃionat oferta sa de obŃinerea autorizaŃiei de construire pentru 
casa pe care o construire deja şi de a nu fi amendat contravenŃional, este cert că amplasarea 
postului de transformare pe terenul de 16 m.p. proprietatea reclamanŃilor s-a făcut cu 
acceptul acestora. 

Totodată, la data realizării lucrării de extindere a reŃelei electrice – vara anului 2005 
– era în vigoare Legea nr. 318/08 iulie 2003, legea energiei electrice. Potrivit art. 16 punctul 
(4) exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăŃilor afectate de capacităŃile 
energetice se realiza cu titlu gratuit pe durata existenŃei acestora de pârâtă. 

Prin urmare, reclamanŃii au acceptat amplasarea postului de transformare pe cei 16 
m.p. proprietatea lor, postul de transformare răspunzând atât unei utilităŃi publice dar 
profitând şi înşişi reclamanŃii de amplasarea acestuia. Astfel nu au mai fost amendaŃi că au 
construit fără autorizaŃie şi li s-a emis autorizaŃie de construcŃie, fiind şi racordaŃi la reŃeaua 
electrică. 

În acest context nu se poate reŃine că a avut loc o restrângere a dreptului de 
proprietate a reclamanŃilor fără acceptul acestora şi obligarea pârâtei S.C. „E.ON M.D.” 
S.A. de a-şi ridica această investiŃie de interes public nu are temei legal. 

În ce priveşte obligarea pârâtei S.C. „E.ON M.D.” S.A. la plata contravalorii lipsei 
de folosinŃă pentru teren: 
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Pentru existenŃa răspunderii civile delictuale în condiŃiile art. 998, 999 Cod civil, în 
mod necesar trebuie să se fi produs un prejudiciu. Atingerea dreptului ori interesului unei 
persoane, prin ea însăşi, nu îndreptăŃeşte naşterea dreptului la reparaŃie, dacă printr-o 
asemenea atingere niciun prejudiciu nu a fost pricinuit. 

Simpla susŃinere a reclamanŃilor M.C. şi M.D. că punctul de transformare a energiei 
electrice a fost amplasat pe suprafaŃa de 16,5 m.p. din terenul proprietatea reclamanŃilor şi 
împrejurarea că nu mai pot folosi acest teren nu sunt suficiente pentru obligarea pârâtei la 
suma de 24.750 lei, reprezentând lipsa de folosinŃă pentru perioada martie 2005-2009. 

Astfel, potrivit dispoziŃiilor art. 16 punctul 5 din Legea nr. 318/08 iulie 2003, legea 
energiei electrice, care era aplicabilă la momentul amplasării postului de transformare dar şi 
a Legii nr. 13/09 ianuarie 2007, legea energiei electrice, aplicabilă la momentul chemării în 
judecată reclamanŃii aveau obligaŃia de a face dovada că la data intervenŃiei prin amplasarea 
postului de transformare pe terenul proprietatea lor, li s-au produs pagube şi în ce constau 
aceste pagube. 

La calculul despăgubirilor se au în vedere următoarele criterii: 
- suprafaŃa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor; 
- tipul de cultură şi plantaŃii şi amenajările afectate de lucrări; 
- activităŃile restrânse cu ocazia lucrărilor. 
Or, reclamanŃii nu au dovedit că la data amplasării postului de transformare 

suprafaŃa de teren de 16 m.p. era cultivată cu un anumit tip de cultură care a fost afectată de 
lucrările pârâtei, sau că au fost nevoiŃi să-şi restrângă activităŃile de pe teren.  

Contravaloarea lipsei de folosinŃă nu se raportează la un prejudiciu viitor, aşa cum 
reŃine expertiza tehnică efectuată în cauză de expert. Astfel expertiza calculează lipsa de 
folosinŃă sub 2 aspecte că reclamanŃii nu sunt dispuşi să vândă terenul respectiv şi dacă pe 
terenul respectiv s-ar cultiva flori, se ajunge la suma de 24.750,00 lei.  

Or, beneficiul folosinŃei de care reclamanŃii au fost lipsiŃi în perioada solicitată 
trebuie să fie un prejudiciu cert, direct şi nu unul viitor care la data efectuării expertizei să fi 
existat în patrimoniul reclamanŃilor. 

Aşa fiind, având în vedere dispoziŃiile art. 1169 Cod civil şi legii energiei electrice 
atât cea de la momentul amplasării postului de transformare, cât şi cea de la momentul 
chemării în judecată şi în prezent, reclamanŃii nu au făcut dovada existenŃei pagubei şi a 
întinderii ei, pentru a putea fi antrenată răspunderea delictuală a pârâtei S.C. „E.ON M.D.” 
S.A.  

În raport de toate aceste considerente şi de dispoziŃiile art. 312 Cod procedură civilă 
a fost admis recursul, modificată în tot decizia tribunalului prin admiterea apelului declarat 
de S.C. „E.ON M.D.” S.A. şi respins apelul formulat de M.C. şi M.D.. 

A fost respinsă cererea reclamanŃilor de obligare a pârâtei la ridicarea postului de 
transformare, păstrându-se din sentinŃa Judecătoriei Iaşi dispoziŃia de respingere a capătului 
de cerere formulat de reclamanŃi privind obligarea pârâtei la plata contravalorii lipsei de 
folosinŃă pentru teren. 

4. ContestaŃie împotriva dispoziŃiei emise de primar. Calitatea 
procesuală pasivă a statului român reprezentat de Ministerul 
FinanŃelor Publice în capătul de cerere având ca obiect 
obligarea la plata despăgubirilor 

În cazul în care restituirea în natură nu este posibilă, entitatea competentă în 
soluŃionarea notificării face doar propunerea de acordare de despăgubiri, 
în condiŃiile legii speciale. Faptul că în procedura executării statul este 
cel ce va plăti despăgubirea în cadrul instituit prin Legea nr. 247/2005, nu 
îi conferă calitate procesuală în contestaŃia împotriva dispoziŃiei emise de 
primar, prin care s-a respins cererea de restituire în natură şi se propun 
despăgubiri conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Ministerul 
FinanŃelor, ca reprezentant al statului român parte în proces, răspunde 
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numai în cazurile expres prevăzute de Legea nr. 10/2001, prin art. 28 şi 
art. 31. 

Decizia civilă nr. 145 din 20 octombrie 2010  

ReclamanŃii G.R. şi G.M. prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr. 
11.771/2005 din 13.12.2005 au contestat dispoziŃia nr. 3451 din 27.10.2005 dată de 
Primarul Municipiului Iaşi, prin care s-a respins notificarea pentru restituirea în natură, în 
temeiul Legii nr. 10/2001, a imobilului din Iaşi, str. L.C., nr. 33 (în prezent nr. 26, fost K.M. 
nr. 26) şi s-a propus acordarea de despăgubiri în condiŃiile Legii speciale, Titlul VII, Legea 
nr. 247/2005 pentru cota de 5/8 din imobil. Cauza s-a conexat cu dosarul nr. 9266/2006 în 
care reclamanŃii au contestat dispoziŃia nr. 1445/26.04.2006, dată de Primarul Municipiului 
Iaşi prin care s-a modificat art. 1 din dispoziŃia nr. 3451/27.10.2005, în sensul: 

A fost respinsă cererea de restituire în natură a cotei de 5/8 din imobilul situat în Iaşi, 
acordare de măsuri reparatorii sub formă de despăgubiri băneşti a imobilului – construcŃie – 
ce a fost situat în Iaşi, str. L.C., nr. 33 (K.M., nr. 26), actual str. L.C. nr. 26 formulată de 
G.R. şi G.M. motivat de faptul că imobilul a fost înstrăinat din patrimoniul statului prin 
Decretul nr. 613 emis de Prezidiul Marii Adunări NaŃionale a Republicii Populare Române 
la data de 28 septembrie 1956. 

ReclamanŃii au formulat critici cu privire la faptul că imobilul a fost preluat fără 
titlu, nu a ieşit din proprietatea lor, poate fi restituit în natură în totalitate şi nu în cotă de 
5/8. 

La cererea reclamanŃilor sunt introduşi în cauză P.M. şi P.R., în calitate de 
deŃinătoare a imobilului şi Statul Român prin Ministerul de FinanŃe. 

Într-un prim ciclu procesual Tribunalul Iaşi prin sentinŃa civilă nr. 545/09.04.2008 a 
respins acŃiunea pe fond în contradictoriu cu Primarul Municipiului Iaşi şi pe excepŃia lipsei 
calităŃii procesuale cu părŃile introduse în proces. S-a reŃinut că Statul Român nu are calitate 
procesuală pasivă în acŃiunea întemeiată pe art. 26 din Legea nr. 10/2001, iar pârâtelor P.R. 
şi P.M. nu le revine nicio obligaŃie în procedura soluŃionării notificării, sunt persoane ce au 
dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului, prin vânzare-cumpărare în anul 1963. 

Pe fond s-a constatat că nu este posibilă restituirea în natură, despăgubirile se acordă 
conform dispoziŃiilor legii speciale şi nu sunt băneşti ci măsuri reparatorii în echivalent. 
Referitor la cotă, s-a reŃinut că retrocedarea unei cote abstracte în cazul proprietăŃii comune 
pe cote părŃi, încalcă principiul unanimităŃii. 

Împotriva hotărârii tribunalului au declarat apel reclamanŃii, formulând următoarele 
critici: 

- instanŃa de fond nu a indicat în sentinŃă motivele pe care se sprijină, fie a indicat 
motive străine de natura pricinii; 

- instanŃa nu a analizat temeiurile de fapt şi drept care au stat la baza plângerii şi 
cererii completatoare; 

- rezolvarea greşită a excepŃiei lipsei calităŃii procesuale pasive a celor introduşi în 
cauză Statul român, P.M. şi Ruxandra. 

În dezvoltarea motivelor de apel este redată situaŃia de fapt dovedită cu înscrisurile 
depuse la dosar şi se susŃine că s-a dovedit dreptul de proprietate al autorilor la data preluării 
abuzive, prin Decretul nr. 92/1950 greşit aplicat, ceea ce s-a stabilit irevocabil şi prin 
Decizia civilă nr. 3761/15.12.1999 a Tribunalului Iaşi, titlul statului nu este valabil.  

Se arată că nelegal, în aplicarea Decretului nr. 513/1996 imobilul a fost atribuit ca 
despăgubire moştenitorilor familiei N.C., fiind ulterior dobândit în proprietate de deŃinătorii 
actuali. 

Bunul nu a ieşit niciodată legal din patrimoniul autorului lor, proprietate publică pot 
fi considerate numai bunurile intrate, cu respectarea dispoziŃiilor legale în proprietatea 
statului, potrivit Legii nr. 213/1998. 

Într-un alt motiv s-a susŃinut că titlul statului şi automat al subdobânditorilor sunt 
nule. 

În subsidiar au solicitat obligarea statului la plata sumei reprezentând c/val. a 5/8 din 
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imobil, aşa cum a fost stabilită prin raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză, dar în 
principal obligarea directă a statului la plata despăgubirilor. 

Prin întâmpinare Statul Român prin Ministerul FinanŃelor – AgenŃia NaŃională de 
Administrare Fiscală/DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a Jud. Iaşi a invocat excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale pasive. 

ReclamanŃii, la 11.09.2008, în primul ciclu procesual în apel, au precizat motivele de 
apel invocând nemotivarea sentinŃei şi cuantumul pretenŃiilor la dublul valorii celei stabilite 
prin expertiză la fond, motivată pe amplasamentul imobilului. 

Curtea de Apel Iaşi, prin decizia nr. 153 din 08 octombrie 2008, a respins apelul, 
păstrând sentinŃa atacată. 

În considerentele deciziei, apelul fiind cale de atac devolutivă, Curtea a constatat că 
sentinŃa civilă nr. 545/2008 este legală, chiar dacă motivaŃia nu răspunde punctual şi distinct 
fiecărei apărări în parte invocate de contestatori şi a complinit motivarea primei instanŃe. 
Critica privind neanalizarea temeiurilor de fapt şi de drept de tribunal s-a reŃinut că nu este 
întemeiată. 

În recursul declarat reclamanŃii au formulat critici cu privire la: 
- nemotivarea sentinŃei apelate, în mod greşit fiind reŃinut de curte că poate complini 

în apel motivarea primei instanŃe; 
- instanŃa de apel nu a răspuns tuturor apărărilor de drept invocate în apel, şi anume 

art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 care prevede că persoanele al căror imobile au fost 
preluate fără titlu valabil îşi păstrează calitatea de proprietar avută la data preluării, pe care o 
exercită după primirea deciziei sau hotărârii judecătoreşti de restituire, conform prevederilor 
prezentei legi; 

- nulitatea titlului statului este statuată definitiv şi irevocabil prin Decizia civilă nr. 
3761/1999 a Tribunalului Iaşi. Pentru familia N. decretul de despăgubire nu este valabil, să 
se dispună restituirea în natură; 

- instanŃa de apel a ignorat reglementările comunitare a refuzat să dea eficienŃă 
jurisprudenŃei C.E.D.O., art. 20 alin. 2 şi art. 148 alin. 2 din ConstituŃia României. 

S-a susŃinut că trebuia primit cel puŃin capătul de cerere subsidiar, de obligare a 
statului la despăgubiri constând în c/val. imobilului; soluŃie pronunŃată cu titlu de practică 
judiciară constantă de Curtea Europeană. 

Î.C.C.J. – SecŃia civilă şi de proprietate intelectuală prin Decizia nr. 2297 din 15 
aprilie 2010 admite recursul declarat de reclamanŃi, casează decizia civilă R. 153/2008 a 
CurŃii de Apel Iaşi – SecŃia civilă şi trimite cauza pentru rejudecare. 

În conformitate cu art. 315 al. (1) Cod procedură civilă în caz de casare, hotărârile 
instanŃei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum şi asupra necesităŃii 
administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului, în speŃă instanŃa de 
trimitere, Curtea de apel. 

După casare, instanŃa de fond urma a judeca din nou, Ńinând seama de toate motivele 
invocate înaintea instanŃei a cărei hotărâre a fost casată (art. 315 alin. 3 Cod procedură 
civilă). 

În cel de al doilea ciclu procesual, la motivele de recurs formulate indicaŃiile Înaltei 
CurŃi sunt următoarele: 

- pentru hotărârea de primă instanŃă nemotivată, pentru ipoteza în care soluŃia 
pronunŃată este confirmată de instanŃa de apel, aceasta din urmă poate complini 
considerentele de fapt şi de drept avute în dezlegarea pricinii; dat fiind caracterul devolutiv 
al apelului şi dispoziŃiile art. 106 alin. 2 Cod procedură civilă.  

În consecinŃă în apel, instanŃa poate complini motivarea sentinŃei, ceea ce se va 
dispune în al doilea ciclu procesual, în rejudecare. 

Se impune o analiză detaliată şi strict aplicată asupra chestiunilor de esenŃă în 
lămurirea situaŃiei de fapt şi de drept a imobilului cerută de complexitatea cauzei: 

- a apărărilor formulate; 
- circumstanŃelor administrării probatoriului; 
- a relevanŃei acestuia în proces; 
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- importanŃa deosebită a litigiului pentru fiecare din părŃile din proces; 
- modalitatea concretă în care legiuitorul a înŃeles să restabilească situaŃia anterioară 

pentru titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor preluate în mod abuziv în 
patrimoniul fostului stat comunist; 

- să nu se ignore situaŃiile juridice nou create şi antrenate de circuitul civil general; 
- principiul stabilităŃii şi al securităŃii raporturilor juridice.  
InstanŃa de control judiciar în recurs a dispus casarea în totalitate, din necesitatea 

respectării dublului grad de jurisdicŃie, ca o garanŃie a respectării dreptului prevăzut de art. 6 
paragraful 1 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului. 

Se reŃine de Înalta Curte că în procesul de elaborare a hotărârii judecătoreşti instanŃa 
trebuie să pună de acord prin motivare: 

- faptele alegate; 
- probele administrate; 
- consecinŃele desprinse din operaŃiunea de apreciere a acestora în raport de regulile 

de drept aplicabile raportului juridic litigios. 
A conchis Înalta Curte că trebuie asigurată transparenŃa actului de justiŃie pentru a 

oferi în mod real justiŃiabililor posibilitatea de a fi convinşi că s-a făcut dreptate, că 
judecătorul a examinat cauza sub toate aspectele susŃinute, probate, dar şi relevante pentru 
cauză. 

În aplicarea dispoziŃiilor art. 316 cu referire la art. 294 Cod procedură civilă în 
rejudecare părŃile nu pot formula cereri noi, alte apărări decât cele dispuse de instanŃa de 
recurs.  

În consecinŃă Curtea a fost învestită prin motivele iniŃiale de apel precizate, cât şi 
prin indicaŃiile din decizia de casare. 

În lumina indicaŃiilor obligatorii ale Înaltei CurŃi şi a dispoziŃiilor art. 261 Cod 
procedură civilă care prevede că trebuie să cuprindă hotărârea judecătorească, curtea de apel 
a reŃinut ca relevante în soluŃionarea apelului trimis pentru rejudecare următoarele: 

Cadrul legislativ este constituit de Legea nr. 10/2001 modificată şi republicată prin 
Legea nr. 247/2005, de modificările suferite în cursul judecăŃii până la judecata recursului 
15.04.2010 şi a rejudecării apelului, ce cuprind şi Legea nr. 1/2009, Legea nr. 302/2009; 
deciziile pronunŃate în recurs în interesul legii de SecŃiile Unite ale Î.C.C.J. în materia 
restituirii proprietăŃilor preluate abuziv, obligatorii pentru instanŃele de judecată conform 
art. 329 alin. 3 Cod procedură civilă între care Decizia nr. 20/2007, nr. 33 din 09 iunie 2008, 
Decizia nr. 52 din 04 iunie 2007; deciziile CurŃii ConstituŃionale prin care s-a pronunŃat 
asupra constituŃionalităŃii dispoziŃiilor Legii nr. 10/2001, Legii nr. 247/2005 şi a legilor prin 
care au fost modificate (între care nr. 830/08 iulie 2008, nr. 56/14.01.2009); ConvenŃia 
europeană a Drepturilor Omului, art. 1 al Protocolului 1. 

Modificarea succesivă a Legii nr. 10/2001 impune stabilirea dispoziŃiilor aplicabile 
în speŃă, raportată la următoarele elemente: 

Obiectul judecăŃii este contestaŃie în temeiul art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 
împotriva dispoziŃiei dată de Primarul Municipiului Iaşi prin care s-a respins cererea de 
restituire în natură şi sunt propuse măsuri reparatorii în echivalent, în modalitatea 
despăgubirilor conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005  privind reforma în domeniile 
proprietăŃii şi justiŃiei, precum şi unele măsuri adiacente. 

DispoziŃia nr. 3451 fiind emisă la 27.10.2005 de Primarul Municipiului Iaşi atât sub 
aspectul normelor de drept material şi procesual judecata este supusă dispoziŃiilor Legii nr. 
10/2001 modificată prin Legea nr. 247/2001. 

Astfel Legea nr. 247/2005 privind reforma în justiŃie şi proprietatea, în vigoare a 
modificat esenŃial şi Legea nr. 10/2001, stabilind procedura administrativă unitară pentru 
acordarea măsurii reparatorii sub forma despăgubirii, limitând controlul judiciar, în instanŃa 
civilă asupra dispoziŃiilor/ deciziilor numai la stabilirea calităŃii de persoane îndreptăŃite şi a 
posibilităŃii restituirii în natură. Controlul judiciar asupra legalităŃii şi cuantumului 
despăgubirii în cazul în care sunt acordate în faza administrativă revine instanŃei de 
contencios administrativ. 
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În cauză nu s-a contestat calitatea reclamanŃilor de persoane  îndreptăŃite, faptul că 
imobilul s-a aflat în patrimoniul autorilor în cotă de 5/8 la data preluării abuzive.  

Criticile vizează pe fond, în esenŃă, restituirea în natură şi în subsidiar obligarea 
directă a statului Român la plata despăgubirilor. 

SituaŃia de fapt a fost dovedită cu înscrisuri: 
La data de 20.04.1950 imobilul proprietatea lui C.I. în litigiu a fost expropriat şi 

trecut în proprietatea statului prin Decretul nr. 92/19509 anexa 42. 
Prin Decretul nr. 513 din 28.09.1956 al Prezidiului Marii Adunări NaŃionale a 

Republicii Populare române a fost transmis în proprietatea moştenitoarelor defunctului N.C., 
cu titlu de despăgubiri pentru bunurile expropriate ca urmare a degradării în 
bombardamente. Ulterior, la 09.10.1963 dreptul de proprietate este transmis prin contract de 
vânzare-cumpărare pârâŃilor P.H., M. şi R. 

În procedura instituită prin Legea nr. 112/1995 persoanele îndreptăŃite au solicitat 
despăgubiri, cerere respinsă prin sentinŃa civilă nr. 13189/23.09.1998 a Judecătoriei Iaşi, 
păstrată în apel de Tribunalul Iaşi prin decizia civilă nr. 3761/15.12.1999. InstanŃele au 
constatat că imobilul, preluat fără titlu valabil nu are regimul juridic al celor reglementate 
prin Legea nr. 112/1995, nu se află în posesia statului, ci a unor persoane fizice, contestaŃia 
fiind nelegală. 

La data adoptării Legii nr. 10/2001, a soluŃionării notificării, a contestaŃiei în primul 
ciclu procesual şi în rejudecare prin prezenta hotărâre, imobilul este deŃinut de persoane 
fizice ce l-au dobândit prin contract de vânzare-cumpărare la data de 09.10.1963, P.M. şi 
P.R.. 

În dosarul nr. 5800/2003 al Judecătoriei Iaşi prin sentinŃa civilă nr. 
13272/24.11.2003 definitivă şi irevocabilă s-a respins acŃiunea în constatarea nulităŃii 
absolute a contractului de vânzare formulată de reclamanŃii G.R. şi G.N., în contradictoriu 
cu pârâŃii P.M., P.H., P.R. şi N.A.-A., S.C.-I., N.M., având ca obiect imobilul din Iaşi, str. 
L.C., nr. 26, pentru care se cere restituirea în natură. În motivarea sentinŃei s-a reŃinut buna-
credinŃă a cumpărătorilor.  

Potrivit art. 1 din Legea nr. 10/2001 imobilele preluate în mod abuziv de sat se 
restituie în natură sau prin echivalent, când restituirea în natură nu mai este posibilă în 
condiŃiile legii speciale. În art. 2 legea şi Normele metodologice de aplicare unitară definesc 
imobilele preluate în mod abuziv, categorie în care sunt incluse şi imobilele naŃionalizate 
prin Decretul nr. 92/1950 al căror regim juridic este aplicabil şi imobilului revendicat. 

La situaŃia de fapt stabilită, a respingerii acŃiunii în constatarea nulităŃii absolute a 
contractului de vânzare-cumpărare încheiat în anul 1963, Curtea reŃine că restituirea în 
natură a imobilului nu este posibilă.  

Astfel la data intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001 imobilul se afla în patrimoniul 
unei persoane fizice, dreptul de proprietate fiind transmis cu respectarea dispoziŃiilor legale 
la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare. Cum deŃinător al imobilului nu este 
nici una din autorităŃile, societăŃile instituŃiile, enumerate în art. 21 din lege, cererea de 
restituire în natură nu este întemeiată,contestatorii fiind îndreptăŃiŃi numai la măsuri 
reparatorii. 

În acelaşi sens sunt şi dispoziŃiile art. 18 din lege ce reglementează cazurile în care 
se stabilesc numai măsuri reparatorii în echivalent pentru imobilele înstrăinate la data 
intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001, regim juridic pe care îl are şi imobilul în litigiu. 

În ce priveşte valabilitatea titlului statului s-a analizat prin sentinŃa civilă nr. 
13272/2003 a Judecătoriei Iaşi definitivă şi irevocabilă, ce are autoritate de lucru judecat. 
Imobilul a rămas în patrimoniul familiei P., părŃile nu sunt repuse în situaŃia anterioară, 
statul nu poate dispune de imobil, în sensul restituirii în natură. 

Curtea reŃine că în DispoziŃiile generale Legea nr. 10/2001 în art. 2 lit. „i” defineşte 
ca fiind preluare abuziv şi imobilele preluate fără titlu valabil sau fără respectarea 
dispoziŃiilor legale la data preluării. DispoziŃiile art. 2 alin. (2) din lege care prevedeau că 
„Persoanele al căror imobile au fost preluate fără titlu valabil îşi păstrează calitatea de 
proprietar cerută la data preluării, pe care o exercită după primirea deciziei sau a hotărârii 
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judecătoreşti de restituire, conform prevederilor prezentei legi” sunt abrogate prin Legea nr. 
1/30.01.2009. 

Înscrisă ca normă generală dispoziŃia citată a produs efecte numai în măsura în care 
sunt îndeplinite condiŃiile din Capitolul II privind restituirea în natură şi a art. 45 alin. l (2) 
din lege. 

Fiind stabilită prin hotărâre judecătorească „buna-credinŃă” la încheierea actului de 
înstrăinare, actul de vânzare-cumpărare nefiind „lovit de nulitate absolută” şi a 
considerentelor expuse, cererea de restituire în natură nu este întemeiată.  

SoluŃia se impune ca urmare atât aplicării dreptului intern, cât şi a ConvenŃiei 
Europene a Drepturilor Omului ce consacră principiul stabilităŃii şi securităŃii raporturilor 
juridice. 

Referitor la soluŃionarea excepŃiei calităŃii procesuale a celor introduşi în cauză, 
statul român, P.M. şi R.  

Cadrul procesual în speŃă, în contestaŃie, împotriva dispoziŃiei emisă de Primar este 
determinat prin Legea nr. 10/2001. 

Pentru ca Ministerul FinanŃelor Publice să stea în proces, în reprezentarea statului 
român este necesar ca obligaŃia de reparaŃie să fi revenit direct acestuia, în situaŃiile strict 
reglementate prin lege şi anume cele prevăzute prin art. 28 alin. 3 (neidentificarea unităŃii 
deŃinătoare) şi respectiv art. 31 (inexistenŃa societăŃii comerciale care a preluat patrimoniul 
persoanei juridice naŃionalizate). 

În cauză condiŃiile cerute de lege pentru ca statul să fie parte în proces, nu sunt 
îndeplinite. 

Astfel deŃinătorul imobilului este cunoscut, iar autoritatea competentă în condiŃiile 
art. 26 alin. I teza a II-a din lege, restituirea în natură nefiind posibilă, a propus acordarea de 
despăgubiri în condiŃiile Legii nr. 247/2005 – Titlul VII. 

Faptul că în final, în procedura executării statul este cel care va plăti despăgubirea în 
cadrul instituit prin Legea nr. 247/2005 pe care reclamanŃii o vor parcurge nu-i conferă 
calitate procesuală în prezenta cauză, regulile procedurale instituite prin Legea nr. 10/2001 
fiind de strictă aplicare. 

În acelaşi sens Ministerul FinanŃelor Publice nu poate stabili întinderea despăgubirii 
direct şi nici instanŃa de judecată, procedura cade în sarcina Comisiei Centrale abilitată să 
pronunŃe o decizie definitivă cu acest obiect. 

În cazul în care restituirea în natură nu este posibilă, entitatea competentă în 
soluŃionarea notificării, face doar o propunere de acordare a despăgubirii în condiŃiile legii 
speciale, ceea ce s-a şi dispus prin dispoziŃia contestată. 

Referitor la persoanele fizice, deŃinători ai imobilului care sunt terŃi în procedura 
instituită prin Legea nr. 10/2001 nu le revine nicio obligaŃie corelativă dreptului 
reclamanŃilor la  despăgubiri, astfel că nu au calitate procesuală pasivă. 

Procesul civil este guvernat de principiul disponibilit ăŃii . 
Curtea a reŃinut că în apel părŃile nu pot formula cereri noi conform art. 294 Cod 

procedură civilă. ReclamanŃii nu au solicitat obligarea entităŃii investite cu soluŃionarea 
notificării, să facă propuneri de despăgubiri. 

În limitele investirii, completând considerentele sentinŃei, criticile din apel privind 
nemotivarea în fapt şi în drept a reŃinerii unor motive străine de natura pricinii, cât şi a 
soluŃionării excepŃiei lipsei calităŃii procesuale nu sunt întemeiate. 

Curtea are în vedere că decizia civilă nr. 3761/1999 a Tribunalului Iaşi are forŃa 
probantă a înscrisului, ceea ce se execută din hotărâre fiind dispozitivul. Constatarea 
nulităŃii titlului statului s-a reŃinut în considerentele hotărârii, nu are ca efect nulitatea 
titlului subdobânditorului ce este de bună-credinŃă. În raportul cu terŃe persoane fizice prin 
hotărâre irevocabilă, opozabilă părŃilor din prezenta cauză s-a respins acŃiunea în 
constatarea nulităŃii absolute. 

Cererea reclamanŃilor de obligare a statului direct la plata despăgubirii, nu este 
întemeiată pentru considerentele expuse, şi lipsei calităŃii procesuale. Legea nr. 10/2001 nu 
instituie obligaŃia de plată pentru stat, în procedura dată în competenŃa instanŃei civile prin 
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art. 26 fiind aplicabile dispoziŃiile legii speciale, Titlul VII din Legea nr. 247/2005. 
Referitor la indicaŃiile Înaltei CurŃi de a avea în vedere şi celelalte motive de recurs: 
- prin considerentele expuse au fost deja analizate; 
- completarea considerentelor sentinŃei este admisibilă, se poate face în calea de atac 

a apelului, care este devolutivă, ceea ce s-a şi dispus; 
- art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind păstrarea calităŃii de proprietar şi 

exercitarea prerogativelor ulterior emiterii deciziei este condiŃionată de emiterea dispoziŃiei 
de restituire în natură, ceea ce nu este posibil (art. 26 alin. 1, teza a II-a; art. 18, art. 45 din 
Legea nr. 10/2001 imobilul se află în patrimoniul unor persoane fizice, de bună-credinŃă, 
dobândit prin cumpărare); 

- reglementările comunitare consacră principiul siguranŃei şi stabilităŃii raporturilor 
juridice, pe deplin aplicabil în speŃă. Dreptul de proprietate al deŃinătorilor imobilului a fost 
dobândit în anul 1963, cu respectarea condiŃiilor de validitate a acelor juridice la acea dată, 
Legea nr. 10/2001 a intrat în vigoare la 14.02.2001, notificarea este din 2001, contestaŃia s-a 
înregistrat în anul 2008. 

- situaŃia de fapt s-a reŃinut pe baza probei cu înscrisuri, la care s-au aplicat şi 
interpretat dispoziŃiile Legii nr. 10/2001 modificată succesiv şi substanŃial prin Legea nr. 
247/2005 în soluŃionarea excepŃiilor şi a fondului cauzei, a prevederilor  normelor de drept 
comun în materia restituirii proprietăŃii ce este Legea nr. 10/2001 şi a legii speciale pentru 
despăgubiri în procedura instituită prin Titlul VII Legea nr. 247/2005. 

În soluŃionarea cauzei s-au avut în vedere dispoziŃiile art. 129 Cod procedură civilă 
ce prevăd obligaŃiile şi drepturile procesuale ale părŃilor, buna-credinŃă, a competenŃei 
judecătorului şi a obligaŃiei de a dispune măsuri procedurale, de a soluŃiona cauza în limitele 
investirii, în cadrul legislativ aplicabil raportului juridic dedus judecăŃii al principiului 
legalităŃii şi al egalităŃii părŃilor în proces oricare ar fi semnificaŃia litigiului pentru una din 
ele. 

În consecinŃă, instanŃa a respins apelul şi păstrează, în temeiul art. 296 Cod 
procedură civilă, hotărârea atacată. 

 

5. Plângere împotriva notării în cartea funciară a tranzacŃiei 
încheiate la notariat pentru a se stinge un proces de partaj aflat 
pe rolul instanŃei. Admisibilitate. Efecte 

Prin cererea adresată Biroului de carte funciară Iaşi, redactată pe formular, s-
a solicitat notarea asupra imobilului din Iaşi, proprietatea lui T.E., în 
favoarea lui D.C. şi R.V.-C., ceea ce s-a şi dispus prin încheierea 
contestată. 

În cartea funciară s-a menŃionat noul raport juridic în care se află proprietara 
imobilului cu celelalte două părŃi din tranzacŃie. Notarea ca operaŃiune nu 
este condiŃionată de validarea tranzacŃiei de instanŃa de judecată.  

Efectul notării este de a înştiinŃa persoanele interesate, părŃi sau nu în 
procesul de partaj asupra titularului şi întinderii dreptului de proprietate 
ce are ca obiect imobilul descris în Partea I a cărŃii funciare. 

Decizia civilă nr. 498 din 13 octombrie 2010 

Prin sentinŃa civilă nr. 12523/31.10.2008 a Judecătoriei Iaşi s-a respins plângerea 
formulată de petenta S.C. „M.T.” S.R.L. în contradictoriu cu intimata T.E., împotriva 
încheierii nr. 35345/06.06.2007 pronunŃată de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară 
Iaşi în dosarul nr. 35345/01.06.2008, ca nefondată. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că prin încheierea nr. 
35345/01.06.2007 pronunŃată de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Iaşi în dosarul 
nr. 35345/01.06.2008 a fost admisă cererea formulată de intimata T.E. şi s-a dispus notarea 
în cartea funciară a imobilului situat în Iaşi, a tranzacŃiei intervenite între intimată şi numiŃii 
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D.C. şi R.V.-C. S-a mai reŃinut că pe rolul Judecătoriei Iaşi figura dosarul nr. 579/245/2007 
privind partajul în care petenta avea calitatea de pârât şi la care se făcea referire în cuprinsul 
tranzacŃiei, în sensul că aceasta urmărea stingerea respectivului litigiu. 

Notarea nu este de natură să producă un prejudiciu petentei, transmisiunile nu au 
operat cât timp nu exista o hotărâre de expedient, iar pe de altă parte instanŃa investită cu 
acŃiunea de partaj ar fi putut lua act de respectiva tranzacŃie în sensul majorării cotei unora 
dintre coproprietari independent de existenŃa unei înscrieri în cartea funciară. 

Împotriva acestei sentinŃe a formulat apel S.C. „M.T.” S.R.L. criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie. 

Prin decizia civilă nr. 287/19 mai 2010 a Tribunalului Iaşi s-a respins apelul declara 
de petenta S.C. „M.T.” S.R.L. Iaşi, pentru a se pronunŃa astfel tribunalul reŃinând că urmare 
a efectelor translative ale contractului de tranzacŃie, părŃile semnatare ale contractului aveau 
posibilitatea de a solicita chiar înscrierea în cartea funciară a drepturilor recunoscute prin 
tranzacŃie. În condiŃiile în care notarea tranzacŃiei are ca efect aducerea la cunoştinŃa terŃilor 
a încheierii tranzacŃiei şi nu înscrierea drepturilor recunoscute prin tranzacŃie, iar T.E. a 
dorit doar notarea în cartea funciară, ea va beneficia doar de efectele pe care le produce 
notarea şi nu va beneficia de avantajele pe care i le-ar fi creat înscrierea în cartea funciară a 
drepturilor transmise prin tranzacŃie. Deoarece nu există nicio dispoziŃie legală care să 
interzică notarea şi să-l oblige pe solicitant la înscriere atâta timp cât acesta şi-a asumat 
dezavantajele faptului că dreptul obŃinut nu e înscris în cartea funciară nu se poate reŃine că 
notarea este ilegală. Notarea nu are nici efect constitutiv, nici efect translativ de drepturi, 
având doar efect de publicitate faŃă de terŃi şi în aceste condiŃii în mod corect prima instanŃă 
a reŃinut faptul că notarea nu este de natură să-i prejudicieze pe terŃi incluzând-o în această 
categorie şi pe apelantă. 

Împotriva deciziei civile nr. 287/19 mai 2010 a Tribunalului Iaşi a formulat recurs 
S.C. „M.T.” S.R.L. Iaşi, criticând decizia recurată pentru următoarele motive: 

Prin încheierea O.C.P.I. s-a dispus notarea unei tranzacŃii la notar prin care părŃile 
tindeau la stingerea litigiului de partaj care forma obiectul dosarului nr. 579/245/2007 al 
Judecătoriei Iaşi, o asemenea tranzacŃie nefiind susceptibilă de notare. Recurenta a mai 
susŃinut imposibilitatea notării în cartea funciară, anterior pronunŃării hotărârii prin care 
instanŃa consfinŃeşte învoiala părŃilor. Conform art. 272 C.pr.civ., fundamentul unei 
tranzacŃii de stingere a unui litigiu este numai pronunŃarea în faŃa instanŃei de judecată. Dacă 
tranzacŃia ar putea fi înscrisă direct în evidenŃele de publicitate ca orice contract translativ, 
ar însemna pe de o parte că efectele sale nu sunt condiŃionate de hotărâre şi pe de altă parte 
ar trebui prin asimilare să respecte cerinŃele oricărui act de transfer de proprietate de 
imobile. În lipsa vreunui drept actual care să poată fi înscris în evidenŃele de publicitate, 
notarea este nelegală şi trebuie radiată. InstanŃa de apel a considerat greşit că nu este necesar 
să existe o hotărâre de expedient pentru a fi notată tranzacŃia, fiind suficient îndeplinite 
cerinŃele art. 1711 Cod civil. În aceste condiŃii, cât timp prin tranzacŃie părŃile au transmis 
un drept, nu se explică de ce nu au procedat direct la intabulare, fără a mai solicita şi 
intervenŃia instanŃei. 

Recursul formulat este întemeiat.  
Prin actul intitulat tranzacŃie încheiat la biroul notarului public, T.E., D.C. şi R.V.-C. 

au încheiat tranzacŃia sub nr. 1449/2007 în vederea stingerii litigiului din dosarul nr. 
579/245/2007 aflat pe rolul Judecătoriei Iaşi. Prin această tranzacŃie T.E. a transmis lui D.C. 
şi R.V.-C. dreptul de proprietate în indiviziune şi în cote-părŃi egale asupra cotei de 3/9 din 
terenul în suprafaŃă de 1.612 m.p. situat în Iaşi şi asupra cotei din casa de locuit aflată pe 
teren în schimbul unei sulte în cuantum de 107.466,66 euro. 

În cursul procesului T.E. a decedat, a fost introdus în cauză fiul acesteia, T.H.-C. 
care a decedat la 07 ianuarie 2010, fiind introduşi în cauză în calitate de moştenitori legali 
L.I. şi L.C. 

Potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 7/1996 cu referire la art. 44 lit. „c” din 
Regulamentul de organizare şi funcŃionare a birourilor de carte funciară, notarea poate fi 
definită ca înscrierea în cartea funciară a altor raporturi juridice, a incapacităŃilor, drepturilor 
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personale, acŃiunilor şi căilor de atac în justiŃie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare în 
legătură cu imobilele de carte funciară. 

Dar nu orice acŃiune care prezintă legătură cu imobilul poate fi notată în cartea 
funciară, pentru că altfel persoanele interesate ar putea cere notarea oricărei acŃiuni numai 
pentru a stânjeni libertatea titularilor de drepturi de a dispune liber de drepturile lor. 

Aprecierea temeiniciei cererii de notare trebuie stabilită numai dacă prin notarea 
respectivă se asigură ambele finalităŃi ale notării: 

- anume aceea că îi avertizează pe terŃii de bună-credinŃă cu privire la caracterul 
litigios al dreptului pe care ei ar dori să-l dobândească; 

- asigură caracterul executoriu al hotărârilor judecătoreşti pronunŃate cu privire la 
acŃiunile notate. 

În speŃă, s-a constatat că instanŃele au făcut o greşită aplicare a dispoziŃiilor legale 
redate. 

Potrivit art. 272 Cod procedură civilă, învoiala va fi înfăŃişată în scris numai în faŃa 
instanŃei de judecată şi această învoială va alcătui dispozitivul sentinŃei. 

InstanŃa este însă obligată potrivit art. 271-273 Cod procedură civilă să verifice dacă 
părŃile au capacitatea legală de a tranzacŃiona, dacă nu urmăresc scopuri ilicite, dacă au 
capacitatea de a contracta, dacă nu se încalcă o dispoziŃie imperativă a legii. 

Această hotărâre de expedient duce la stingerea procesului civil, constituie titlu 
executoriu şi dispoziŃiile sale pot fi aduse la îndeplinire pe calea urmăririi silite în condiŃiile 
dreptului comun.  

Or, în cauză nu există o hotărâre judecătorească cu privire la acŃiunea de partaj aflată 
pe rolul instanŃei, pentru a putea fi notată în conformitate cu art. 26 din Legea nr. 7/1996 sau 
cu dispoziŃiile art. 84 lit. „e” din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a birourilor de 
carte funciară. 

Scopul notării este acela de a aduce la cunoştinŃa terŃilor existenŃa litigiului care de 
altfel a fost notat în cartea funciară pentru ca hotărârea judecătorească să le fie opozabilă. 

RaŃionamentul instanŃelor că notarea tranzacŃiei are ca efect doar aducerea la 
cunoştinŃa terŃilor a încheierii tranzacŃiei şi nu este de natură să-i prejudicieze pe terŃi, este 
contrar exact scopului pentru care se poate solicita notarea unei acŃiuni în cartea funciară. 

Recurenta-reclamantă este trecută cu o cotă de 2/8 la imobilul din Iaşi conform 
extrasului de carte funciară depus, şi din această perspectivă notarea unei tranzacŃii care nu 
este consfinŃită de instanŃa de judecată dar dispune de cotele părŃilor din proces o poate 
prejudicia. 

În raport de toate aceste considerente şi de dispoziŃiile art. 312 Cod procedură civilă, 
curtea de apel a admis recursul formulat, a admis apelul, cu consecinŃa admiterii plângerii 
formulate de S.C. „M.T.” S.R.L. Iaşi şi respingerea cererii formulate de T.E. prin 
moştenitorii L.I. şi L.C. 

Opinia separată a fost în sensul respingerii recursului şi menŃinerii deciziei 
pronunŃate de Tribunalul Iaşi pentru următoarele considerente: 

Prin încheierea din 06.06.2007 cu nr. 35343 în dosarul nr. 3543/2007 s-a dispus 
notarea tranzacŃiei în favoarea lui D.C. şi R.V.-C., la solicitarea lui T.E., prin notarul public, 
în temeiul art. 48 din Legea nr. 7/1991 cu modificările şi completările ulterioare.  

S-a constatat că notarea s-a dispus în temeiul art. 54 din Legea nr. 7/1996 potrivit 
căruia: „Notarul public care a întocmit actul privitor la un drept tabular este obligat să ceară 
din oficiu înscrierea în cartea funciară la Biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află 
imobilul”. 

Actul întocmit de notar are ca obiect un drept tabular, ce îndeplineşte condiŃiile de 
formă cerute de art. 26, art. 47, art. 48 din Legea nr. 7/1996 şi Regulamentul de organizare 
şi funcŃionare a birourilor de cadastru, pentru a se dispune notarea.  

Din „Extrasul de Carte funciară” B. Partea a II-a înscrieri privitoare la proprietate 
rezultă că sunt notate cu nr. 1354/2007, litigiul având ca obiect ieşire din indiviziune în 
favoarea lui D.C. şi R.V.-C. şi nr. 35345/2007 tranzacŃie în favoarea lui D.C. şi R.V.-C., 
ultima contestată în instanŃă şi obiect al judecăŃii. 
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InstanŃele au motivat concludent şi pertinent pe baza probelor administrate că 
notarea are ca efect aducerea la cunoştinŃa terŃilor a încheierii tranzacŃiei şi nu înscrierea 
drepturilor recunoscute prin aceasta. 

În art. 19 B lit. e Legea nr. 7/1996 prevede că în Partea a II-a a CărŃii funciare se 
înscriu faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acŃiunile 
privitoare la proprietate. 

Înscrierile în cartea funciară îşi vor produce efectele de opozabilitate faŃă de terŃi de 
la data înregistrării cererilor. Deşi menŃionate în aceeaşi „Parte” a cărŃii funciare 
„înscrierea” provizorie şi „notarea” sunt operaŃiuni distincte atât ca formă cât şi a efectelor 
cu privire la dreptul real intabulat. 

Astfel, înscrierea provizorie denumită şi prenotare este operaŃiunea prin care se 
strămută, se constituie, se modifică sau se stinge un drept real, sub raŃiunea justificării sale. 

TranzacŃia fiind un act prin care s-a modificat titularul şi întinderea dreptului de 
proprietate asupra imobilului intabulat este un act supus înscrierii provizorii cât şi al 
„notării”. 

Dreptul real însă nu se dobândeşte, în mod definitiv şi imediat, ci numai provizoriu 
trebuind să fie justificat ulterior în modurile prevăzute de lege, în speŃă prin hotărârea 
judecătorească ce consfinŃeşte învoiala părŃilor (art. 271 Cod procedură civilă). 

Motivele de recurs nu sunt întemeiate. 
Prin încheierea atacată s-a dispus „notarea” şi nu înscrierea provizorie a dreptului 

real asupra căruia unele din părŃi aflate în procesul de ieşire din indiviziune au tranzacŃionat. 
S-a avut în vedere că „notarea” nu produce efecte cu privire la dreptul real pe care 

părŃile îl au asupra imobilului, nu echivalează cu înscrierea dreptului real litigios în favoarea 
unei părŃi. Efectul notării este de opozabilitate şi de informare faŃă de terŃi cât şi, în speŃă, a 
părŃilor aflate în procesul de partaj asupra titularului, întinderii şi modificărilor dreptului de 
proprietate, ce are ca obiect imobilul. 

De necontestat că prin depunerea tranzacŃiei în procesul de împărŃeală judiciară 
părŃile ar fi aflat direct de tranzacŃie. De la data notării însă este opozabil recurentei, dar şi 
altor persoane ce au încheiat sau vor încheia convenŃii cu privire la imobil, pentru a nu se 
invoca ulterior c ă nu au cunoscut de existenŃa tranzacŃiei. 

Reglementată prin art. 1704 Cod civil, tranzacŃia este un contract prin care părŃile 
termină sau preîntâmpină un proces pe care, în speŃă, instanŃa investită cu judecarea 
partajului o poate consfinŃi sau nu în condiŃiile prevăzute de lege. Având puterea unei 
sentinŃe neapelabile şi fiind un contract supus condiŃiilor de validitate, data „notării” în 
cartea funciară este şi momentul de la care se naşte pentru părŃile interesate dreptul la 
acŃiune pentru a înlătura o eventuală vătămare ce le-a fost produsă prin încheierea 
tranzacŃiei.  

Prin cererea adresată Biroului de carte funciară Iaşi, redactată pe formular, s-a 
solicitat notarea asupra imobilului din Iaşi, proprietatea lui T.E., în favoarea lui D.C. şi 
R.V.-C., ceea ce s-a şi dispus prin încheierea contestată. 

În cartea funciară s-a menŃionat noul raport juridic în care se află proprietara 
imobilului cu celelalte două părŃi din tranzacŃie. Notarea ca operaŃiune nu este condiŃionată 
de validarea tranzacŃiei de instanŃa de judecată.  

Efectul notării este de a înştiinŃa persoanele interesate, părŃi sau nu în procesul de 
partaj asupra titularului şi întinderii dreptului de proprietate ce are ca obiect imobilul descris 
în Partea I a cărŃii funciare. 

Cum nu s-a înscris provizoriu dreptul transmis, având ca titulari cei ce l-au dobândit, 
instanŃele au aplicat corect dispoziŃiile legale în materie. 

 

6. Aplicarea art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative 
asimilate acestora, pronunŃate în perioada 6 martie 1945 – 22 
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decembrie 1989, în ipoteza acordării daunelor morale 
moştenitorilor de grad subsecvent 

În situaŃia în care s-au stabilit prin hotărâre judecătorească daune morale 
pentru descendentul de gradul I, moştenitorii în grad subsecvent II şi III 
nu sunt persoane îndreptăŃite în sensul art. 5 din Legea nr. 221/2009. 

Decizia civilă nr. 174 din 15 decembrie 2010 

Prin cererea introdusă la Tribunalul Iaşi sub nr. 158/99/2010, reclamantul L.R.-N. a 
chemat în judecată pe pârâtul Ministerul FinanŃelor Publice spre a se constata prin hotărâre 
judecătorească faptul că este persoană îndreptăŃită la despăgubiri în baza Legii nr. 221/2009, 
în calitate de moştenitor al bunicului său, defunctul L.V. şi în nume propriu, să se dispună 
obligarea pârâtului să-i achite suma de 5.000.000 euro sau echivalentul în lei la data 
efectuării plăŃii, la cursul BNR, cu titlu de despăgubiri morale şi civile. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că este nepotul defunctului L.V. care a fost 
condamnat prin sentinŃa penală nr. 705/11.08.1958 a Tribunalului Popular al Raionului 
Târgu Frumos, Regiunea Iaşi pronunŃată în dosarul nr. 1632/1958, la 3 ani închisoare, 
conform art. 2 şi 13 din Decretul nr.151/1950 iar pentru infracŃiunea de sabotaj a fost 
condamnat la 500 lei amendă în baza Decretului nr.151/1950, în anul 1952 fiind emis 
mandatul de arestare nr. 1924/1952 de către Curtea de Apel Iaşi. 

A mai susŃinut reclamantul că după cea de-a doua condamnare din anul 1958, atât 
bunicul său L.V., cât şi întreaga familie, printre care tatăl său L.V.V., au avut de suferit 
grave prejudicii. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1477/20 iunie 2010 a Tribunalului Iaşi a fost admisă în parte 
acŃiunea, astfel cum a fost precizată şi în consecinŃă: s-a constatat caracterul politic al 
condamnării suferite de L.V. (decedat la 3.07.2006) prin sentinŃa penală nr. 705/11.08.1958 
pronunŃată de Tribunalul Popular al Raionului Târgu Frumos; s-a respins cererea 
reclamantului privind obligarea pârâtului la plata de daune morale (echivalentul în lei a 
sumei de 3.000.000 euro) şi la plata de daune materiale (echivalentul în lei a sumei de 
2.000.000 euro). 

Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că L.M. – fiica defunctului L.N.V. şi 
mătuşa reclamantului a primit despăgubiri în calitate de succesoare a tatălui său în condiŃiile 
prevăzute de Legea nr. 221/2009. 

Totodată, reclamantul s-a născut în anul 1969, astfel că nu se poate reŃine că ar fi 
suferit vreun prejudiciu moral de pe urma condamnărilor bunicului său. 

Împotriva sentinŃei civile nr. 1477/30 iunie 2010 a Tribunalului Iaşi, a formulat apel 
L.R.-N., susŃinând că interpretarea art. 5 alin. 1 din Legea nr. 221/2009 a fost greşit reŃinută 
de instanŃă, spiritul acestei legi fiind de a se acorda reparaŃii morale şi materiale. 

În memoriul anexat cererii de apel, apelantul a susŃinut că a solicitat despăgubiri 
materiale constând în lipsa de folosinŃă pentru bunurile confiscate şi că a făcut dovezi că 
bunicul său a fost persecutat, că are cu totul alte pretenŃii faŃă de pretenŃiile formulate de 
mătuşa sa L.M. 

A mai solicitat să se constate că avea calitate de persoană îndreptăŃită a primi 
despăgubiri în baza Legii nr.221/2009, în calitate de moştenitor al bunicului său L.V., cât şi 
în nume propriu, iar statul român să fie obligat a-i achita suma de 5 milioane de euro sau 
echivalentul în lei cu titlul de despăgubiri morale şi civile. 

Apelul formulat este neîntemeiat. 
Reclamantul L.R.-N. este nepotul defunctului L.V. decedat la 27 aprilie 1983. 
Bunicul său L.V. a fost condamnat prin sentinŃa penală nr. 2820/13.11.1951 a 

Tribunalului Iaşi, la 2 luni închisoare contravenŃională pentru săvârşirea infracŃiunii de 
sabotaj. 

Prin sentinŃa penală nr. 705/11.08.1958 a Tribunalului Popular al Raionului Târgu 
Frumos în dosarul nr. 1632/1958, L.V. a fost condamnat la 3 ani închisoare contravenŃională 
pentru săvârşirea infracŃiunii prev. de art.2 şi 13 din Decretul 151/1950, sentinŃă menŃinută 
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prin decizia penală nr. 3298/4.09.1958 pronunŃată de Tribunalul Regional Iaşi, în dosarul nr. 
5280/1958. În această cauză inculpatul a fost arestat la 21 mai 1958. 

Reclamantul şi-a întemeiat prezenta acŃiune pe dispoziŃiile Legii 221/2009. Potrivit 
art. 5 alin. 1 din Legea 221/2009, orice persoană care a suferit condamnări cu caracter 
politic în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri 
administrative cu caracter politic precum şi după decesul acestei persoane, soŃul sau 
descendenŃii acestuia până la gradul al III-lea, pot solicita instanŃei de judecată în termen de 
trei ani de la data intrării în vigoare a legii, obligarea statului la acordarea unor despăgubiri 
pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare şi la acordarea de despăgubiri reprezentând 
echivalentul valorii bunurilor confiscate, dacă bunurile nu au fost restituite sau nu s-au 
obŃinut despăgubiri în condiŃiile legilor speciale. 

În mod legal a reŃinut tribunalul că deşi condamnarea suferită de bunicul 
reclamantului a avut consecinŃe negative asupra întregii familii, nu a avut şi asupra 
reclamantului născut la 22 iulie 1969. 

Scopul acordării de despăgubiri pentru daunele morale suferite de persoanele 
persecutate în perioada comunistă este nu atât repararea prejudiciului suferit, prin repunerea 
persoanei persecutate într-o situaŃie similară – ceea ce este şi imposibil, finalitatea instituirii 
acestei norme reparatorii fiind aceea de a da o satisfacŃie de ordin moral. 

Daune morale pentru suferinŃele produse prin condamnările cu caracter politic au 
fost acordate fiicei condamnatului politic – L.M. –, în baza aceleiaşi reglementări, Legea 
nr.221/2009, L.M. fiind descendent de gradul I şi având un grad preferenŃial faŃă de 
reclamant, care este descendent de gradul II. 

În ce priveşte suma pretinsă de reclamant cu titlu de despăgubiri materiale, aceasta 
se referă la bunurile predate la stat la 23 martie 1944, neîncadrându-se în măsurile 
administrative cu caracter politic prevăzute de Legea nr.221/2009 pentru perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989. 

Ca atare, analizând prevederile Legii nr.221/2009 ce reglementează despăgubirile 
pentru daune morale suferite de persoanele persecutate din motive politice în perioada 
comunistă, curtea de apel a constatat că acestea nu sunt aplicabile în cauză. 

Curtea nu a omis în judecarea apelului Decizia nr.1369/21 octombrie 2010 a CurŃii 
ConstituŃionale referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 lit. 
a) teza întâi din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunŃate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 761/15.11.2010 decizie ce produce 
efecte potrivit art.147 alin. 1 din ConstituŃie. 

În raport de toate aceste considerente şi de dispoziŃiile art. 296 Cod procedură civilă 
curtea a respins apelul formulat. 



 25

II. SecŃia penală 

 

1. Inadmisibilitatea cererii de revizuire împotriva unei hotărâri 
judecătoreşti pronunŃate în baza dispoziŃiilor art. 278 ind. 1 
alin. 8 lit.a, b Cod procedură penală 

Chiar dacă revizuenŃii au solicitat analiza pe fond a cauzei, această analiză nu 
poate fi legal realizată, întrucât instanŃa a constatat că cererea de 
revizuire a fost formulată împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive 
pronunŃată într-o cauză în baza dispoziŃiilor art.278 ind. 1 al. 8 lit. a,b 
Cod procedură penală.  

SentinŃa penală nr. 84 din  28 octombrie 2010 

PetenŃii au solicitat revizuirea sentinŃei penale 12/2008 a CurŃii de Apel Iaşi. 
Prin sentinŃa penală 2028/2009 a Î.C.C.J. – definitivă a fost investită Curtea de apel 

cu soluŃionarea cererii de revizuire formulată de petenŃi. 
Curtea a analizat motivele invocate de revizuenŃi constatând, prin prisma 

dispoziŃiilor prevăzute de art. 393 Cod procedură penală şi a pus în discuŃia părŃilor excepŃia 
inadmisibilităŃii cererii de revizuire. 

Atât părŃile – petenŃii-revizuenŃi şi intimaŃii –, precum şi procurorul şi-au expus 
punctele de vedere cu privire la excepŃie. Chiar dacă revizuenŃii au solicitat analiza pe fond 
a cauzei, această analiză nu poate fi legal realizată întrucât instanŃa a constatat că cererea de 
revizuire a fost formulată împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunŃată într-o 
cauză în baza dispoziŃiilor art.2781 al. 8 lit. a,b Cod procedură penală. 

Curtea de apel a constatat că nu sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 393 Cod 
procedură penală pentru a fi admisibilă în principiu cererea de revizuire şi, având în vedere 
dispoziŃiile deciziei XVII/2007 a Î.C.C.J. –SecŃiile Unite, a fost respinsă ca inadmisibilă 
cererea de revizuire formulată de petenŃii Ş.V., Ş.L., Ş.R., Ş.E., I.M.-A. şi S.C. „R.” SRL 
Iaşi. 

2. Art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr.195/2002. Gradul de alcoolemie în sânge. Lipsa 
intenŃiei de a circula pe drumurile publice 

Inculpatul a condus autoturismul pe drumurile publice, având o îmbibaŃie 
alcoolică de 2,35 gr%o, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale 
infracŃiunii prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr.195/2002 şi care este 
prin natura sa o infracŃiune de pericol, obiectul juridic al acesteia vizând 
buna desfăşurare a relaŃiilor sociale de care depinde siguranŃa circulaŃiei 
rutiere, motiv pentru care nu se poate admite că o astfel de faptă este 
lipsită de pericol social. 

Decizia penală nr. 770 din 04.11.2010 

Prin decizia penală nr. 169/30 martie 2009 a Tribunalului Iaşi a fost respins ca 
nefondat apelul formulat de inculpatul C.S. împotriva sentinŃei penale nr. 3215/24.10.2008 
pronunŃată de Judecătoria Iaşi. 

Tribunalul Iaşi, analizând actele şi lucrările dosarului de fond şi sentinŃa criticată, 
sub toate aspectele de fapt şi de drept, conform dispoziŃiilor art. 371 alin. 2 Cod procedură 
penală, dar şi prin prisma motivelor invocate, a constatat că apelul formulat de inculpat este 
nefondat, şi l-a respins ca atare, pentru următoarele considerente: 

Prima instanŃă a reŃinut în mod corect situaŃia de fapt şi a administrat întreg 
probatoriul testimonial şi cu înscrisuri necesar soluŃionării cauzei, probe ce au stabilit, fără 
echivoc, existenŃa faptei de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o 
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persoană ce are în sânge o îmbibaŃie alcoolică peste limita legală, atât sub aspectul laturii 
obiective cât şi cu privire la vinovăŃia inculpatului. 

De altfel, audiat inculpatul a recunoscut integral comiterea faptei, însă a precizat că 
nu a dorit să circule cu autoturismul pe o distanŃă mare, ci doar să mute maşina din locul în 
care se afla, fiind parcată neregulamentar şi să o aducă în parcarea de la restaurantul 
„Mc.D.”, de unde  inculpatul susŃine că ar fi plecat acasă, în B-dul T.V., cu taxiul. 

SusŃinerile inculpatului sunt contrazise însă de depoziŃiile martorilor A.V. şi C.Ş., 
precum şi de prezenŃa în autoturism a numitei A.A.-D. care s-a urcat în vehicul la cererea 
martorului C.I., cu intenŃia de a se deplasa împreună cu aceştia evident nu doar pe o distanŃă 
de câteva sute de metri, cum susŃine inculpatul. 

Totodată, tribunalul a constatat că instanŃa de fond a făcut o apreciere corectă a 
pericolului social al faptei, prin raportare atât la zona în care se deplasa autovehiculul 
condus de inculpat cât şi la valoarea ridicată a alcoolemiei prezentată de acesta în sânge”. 

În termen legal inculpatul  C.S. a recurat decizia penală sus menŃionată, criticând-o 
prin avocat ales sub aspectul legalităŃii şi temeiniciei, invocând motive legate de lipsa 
intenŃiei de a circula pe drumurile publice, având doar intenŃia de a-şi parca autoturismul 
personal într-un loc de parcare; expertiza medico-legală nu a statuat asupra alcoolemiei sale 
în sânge, ci doar în aerul pur expirat – proba cu o nouă expertiză nu a fost administrată; lipsa 
gradului de pericol social al unei infracŃiuni a faptei săvârşite. 

Inculpatul a fost prezent în instanŃă, nu a solicitat să dea alte declaraŃii, a depus în 
termenul de pronunŃare acte în circumstanŃiere. 

Curtea a verificat hotărârea recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, 
probele administrate în faza urmăririi penale şi a judecăŃii raportat la criticile formulate. 

Inculpatul C.S. a fost judecat pentru infracŃiunea prev. de art. 87 al. 1 OUG 
195/2002 cu reŃinerea disp. art. 74 c -76 al. 1 Cod penal. 

După o temeinică administrare probatorie  -  procesul verbal  de depistare încheiat la 
data de 04.09.2007 de către organele de poliŃie cu ocazia depistării în trafic a inculpatului ; 

 -  rezultatul testării cu aparatul alcooltest  care a indicat o valoare de 0.92 mg /L: 
 -  buletinul de analiză toxicologică –alcoolemie nr.2357-8/2007 care a exprimat  o 

cantitate de alcool la 1000 ml sânge de  2,35 grame la mie în scădere; 
 -  procesul verbal de recoltare  a  probelor biologice ; 
  - buletinul de examinare clinică privind ora şi cantitatea de alcool declarată de către 

inculpat ; 
  - declaraŃiile martorilor din lucrări : 
  - C.Ş. – a arătat că a consumat băuturi alcoolice împreună cu inculpatul  se afla în 

maşină cu acesta când acesta a fost oprit de organele de poliŃie; 
  - A.V. – a declarat că a văzut inculpatul în stare de ebrietate înainte de a se urca în 

maşină , el fiind cel care a anunŃat organele de poliŃie care l-au oprit ulterior pe inculpat ;  
  - C.I. - a declarat că a văzut inculpatul în stare de ebrietate când acesta a fost oprit 

de organele de poliŃie. 
- declaraŃiile inculpatului, date în ambele faze procesuale prin care a recunoscut 

săvârşirea faptelor, probe ce au fost just apreciate s-a reŃinut că inculpatul C.S. a săvârşit 
infracŃiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană cu 
îmbibaŃie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. 

InstanŃa de recurs a reevaluat întreg materialul probator constatând fără dubiu 
vinovăŃia inculpatului în săvârşirea infracŃiunii prev. de art. 87 al. 1 OUG 195/2002. 

Raportat la critica recurentului vizând constatarea medico-legală a concentraŃiei de 
alcool: inculpatul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice, fiind sub influenŃa 
băuturilor alcoolice (declaraŃiile inculpatului, declaraŃiile martorilor, procesul-verbal 
încheiat de organele de poliŃie, iar buletinul de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 
23578/5.09.2007 concluzionează asupra gradului de alcoolemie în sânge. 

Prin prisma acestor probe, efectuarea unei noi expertize medico-legale nu a fost 
necesară, criticile recurentului sunt nefondate; condiŃia impusă de dispoziŃiile O.U.G. 
195/2002 vizând gradul de alcoolemie în sânge fiind relevată clar. 
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Sub aspectul criticilor vizând lipsa intenŃiei de a circula pe drumurile publice, lipsa 
de pericol social – acestea nu au suport probator. 

De necontestat este faptul că inculpatul, în stare de ebrietate a condus autoturismul 
său (parcat iniŃial în zona gării) în direcŃia „Mc.D.” fiind oprit de organele de poliŃie care au 
contestat infracŃiunea săvârşită. 

Probele administrate nu au putut fi înlăturate prin afirmaŃiile şi susŃinerile 
inculpatului. 

Inculpatul C.S., în noaptea de 4.09.2007, ora 00,10 a condus pe drumurile publice un 
autoturism, având o îmbibaŃie alcoolică de 2,35 gr%o – faptă ce întruneşte elementele 
constitutive ale infracŃiunii prev. de art. 87 al. 1 OUG 195/2002, fapta prevăzută de art. 87 
alin. 1 din OUG nr. 195/2002 este prin natura sa, o infracŃiune de pericol, obiectul juridic al 
acesteia vizând buna desfăşurare a relaŃiilor sociale de care depinde siguranŃa circulaŃiei 
rutiere, motiv pentru care nu se poate admite că o astfel de faptă este lipsită de pericol 
social. 

Prin prisma tuturor argumentelor expuse, curtea de apel a constatat ca neîntemeiate 
probator criticile invocate de inculpat, iar decizia penală recurată ca fiind temeinică şi 
legală. 

În baza art. 38515 pct. 1 lit. b Cod procedură a fost respins ca nefondat recursul 
inculpatului C.S. 

3. Art. 461 lit. c) C.pr.pen. Incident ivit cu ocazia executării 

Schimbarea domiciliului condamnatului-contestator reprezintă un incident ivit 
în executarea hotărârii prin care s-a luat măsura de supraveghere la 
serviciul de protecŃie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de 
pe lângă tribunal, astfel că se impune admiterea contestaŃiei la executare 
formulată de  contestatorul-condamnat, executarea măsurilor de 
supraveghere stabilite baza art. 86 ind. 3 Cod procedură penală, revenind 
serviciului de protecŃie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor 
de pe lângă tribunalul în raza căruia îşi are domiciliul persoana 
condamnată. 

SentinŃa penală nr. 104  din 2 decembrie 2010  

 
Prin cererea înregistrată sub nr. 553/45/2010 formulată de Serviciul de ProbaŃiune al 

Tribunalului Bacău, urmare a sesizării telefonice a condamnatului, Curtea de Apel Iaşi a fost 
investită cu o contestaŃie la executare în conformitate cu dispoziŃiilor art.461 lit. c Cod 
procedură penală. 

În fapt, prin decizia penală nr.1774/5 mai 2010 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie –
SecŃia penală a fost schimbată modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului  
prin sentinŃa penală nr.51/2010 a CurŃii de Apel Iaşi, în sensul aplicării disp. art. 863 Cod 
procedură penală, către Serviciul de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Iaşi. 

Serviciul de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Bacău a formulat o cerere de 
contestaŃie la executare, invocând faptul că la data pronunŃării sentinŃei penale, inculpatul 
avea domiciliul stabil în municipiul Bacău, iar Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a stabilit 
greşit executarea hotărârii în sarcina Serviciului de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Iaşi. 

Condamnatul  s-a prezentat în instanŃă la unul din termenele de judecată, şi-a însuşit 
cererea, solicitând ca organul de executare  să fie Serviciul de ProbaŃiune de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti. 

La dosar s-a depus cererea formulată de Serviciul de ProbaŃiune de pe lângă 
Tribunalul Bacău (instituŃie faŃă de care Curtea de Apel Iaşi a constatat că nu are calitate 
procesuală în cauză), raportul de consemnare telefonică a sesizării condamnatului, declaraŃia 
condamnatului  privind domiciliul actual – în municipiul Bucureşti, copia cărŃii de identitate 
din care se reŃine că acesta are domiciliul în municipiul Bucureşti, din data de 10.07.2010; 
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copia sentinŃei penale nr. 51/2009 a CurŃii de Apel Iaşi, copia deciziei penale nr. 1774/2010  
a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie – SecŃia penală. 

FaŃă de dovada schimbării domiciliului contestatorului (copia cărŃii de identitate) ce 
reprezintă un incident ivit în executarea hotărârii, respectiv a măsurii  de supraveghere la 
Serviciul P.T.) curtea de apel a luat act de cererea formulată de contestator. 

În baza disp. art. 461 lit. d Cod procedură penală a fost admisă contestaŃia la 
executare formulată de  condamnat, dispunându-se ca măsura de supraveghere stabilită prin 
decizia penală a Î.C.C.J. să fie la Serviciul de ProtecŃie a Victimelor şi Reintegrare Socială a 
Infractorilor al Tribunalului Bucureşti, localitatea de domiciliu a contestatorului-condamnat. 

A fost admisă contestaŃia la executare formulată de contestatorul-condamnat, 
dispunându-se executarea dispoziŃiilor deciziei penale nr.1774/2010 privind pe inculpatul-
contestator  în ceea ce priveşte măsurile de supraveghere stabilite la  lit. a în baza art. 86 ind. 
3 Cod procedură penală, de către Serviciul de ProtecŃie a Victimelor şi Reintegrare Socială a 
Infractorilor de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 

4. Evaziune fiscală. Obiectul sau sursa impozabilă 

Pentru existenŃa infracŃiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.a din Legea 
nr.241/2005, este necesar ca făptuitorul să ascundă obiectul sau sursa 
impozabilă, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaŃiilor fiscale. 
Ascunderea bunului sau sursei impozabile, cerută de legiuitor pentru 
existenŃa infracŃiunii, se poate realiza, printre altele, şi prin disimularea 
unor operaŃiuni reale, modalitate adoptată de inculpat. Deşi aparent 
legale, tranzacŃiile succesive denotă intenŃia inculpatei, administrator la 
două societăŃi comerciale, de a transfera un bun imobil din patrimoniul 
societăŃii comerciale unde avea calitatea de administrator, în patrimoniul 
societăŃii comerciale unde avea calitate de asociat şi administrator, 
folosindu-se de o persoană interpusă, pentru a eluda dispoziŃiile art. 22 
alin.2 din OG nr.70/1994.. 

Decizia penală nr. 756 din 2 noiembrie 2010 
 

Prin sentinŃa penală nr. 2049/11.07.2007, Judecătoria Iaşi a dispus: 
„În baza disp.art.11 pct.2 lit. b şi art.10 lit. i indice 1 Cod procedură penală, încetarea 

procesului penal pornit împotriva inculpatei B.C., administrator la S.C. „N.” SRL Iaşi, 
pentru săvârşirea infracŃiunii de ˝evaziune fiscală˝, prevăzută şi pedepsită de art.9 lit. a din 
Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.13 Cod penal şi împotriva inculpatei S.F., pentru 
săvârşirea infracŃiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art.26 
Cod penal rap. la art.9 lit. a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.13 Cod penal, ambele cu 
aplicarea art.33 lit. a Cod penal. 

În baza disp.art.10 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 91 Cod penal, a aplicat 
pentru fiecare inculpată sancŃiunea administrativă a amenzii în cuantum de 1000 lei şi 
înregistrarea în cazierul judiciar. 

În baza disp.art.11 pct.2 lit. b şi art.10 lit. g Cod procedură penală rap. la art.122 cod 
penal încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei B.C. pentru săvârşirea 
infracŃiunii prevăzută şi pedepsită de art.272 pct.2 din Legea 31/1990 şi a inculpatei S.F. 
pentru săvârşirea infracŃiunii prevăzută şi pedepsită de art.26 Cod penal rap. la art.272 pct. 2 
din Legea 31/1990, ambele cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal. 

În baza disp.art.11 pct.2 lit. a şi art.10 lit. d Cod procedură penală, a achitat pe 
inculpata S.F. pentru infracŃiunea prevăzută şi pedepsită de art.11 alin.1 din Legea 78/2000 
aplicînd art.33 lit. a Cod penal. 

În baza disp.art.14 şi art.346 Cod procedură penală rap. la art.998 Cod civil, a 
respins acŃiunea civilă formulată de partea civilă AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală 
– DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Iaşi, prejudiciul fiind recuperat în 
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totalitate. 
În baza disp.art.192 alin.1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, a obligat pe inculpate să 

achite, fiecare, câte 200 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat.” 
Pentru a se pronunŃa astfel, instanŃa de fond, din analiza probatoriului administrat în 

cauză a reŃinut următoarea situaŃie de fapt: 
La data de 31.01.2002, prin adresa înregistrată la D.G.F.P. Iaşi sub numărul 

1442/06.02.2002 şi la DirecŃia Control Fiscal sub nr. 1020/11.02.2002, inculpata B.C. – 
administrator unic la S.C. „A.” S.A. Iaşi – a solicitat efectuarea controlului fiscal de fond al 
societăŃii, în vederea lichidării. 

În urma acestei solicitări, consilierul M.C. de la DirecŃia de Control Financiar a 
efectuat verificarea din punct de vedere fiscal a S.C. „A.” S.A. Iaşi, rezultatul consemnându-
l în procesul-verbal fără număr din data de 29.03.2002. 

Conform acestui act, societatea nu înregistra, la momentul verificării, obligaŃii de 
plată faŃă de bugetul de stat şi fondurile speciale, însă au fost constatate unele operaŃiuni 
suspecte, motiv pentru care a fost propusă aprofundarea verificărilor. 

Astfel, la data de 25.04.2002, în urma extinderii verificărilor, consilierul M.C., a 
întocmit procesul-verbal înregistrat la DirecŃia Control Fiscal sub numărul 3583 din 
29.04.2002. 

Conform constatărilor făcute, administratorul societăŃii – B.C. era răspunzătoare de 
neplata la bugetul de stat a sumei de 517.097.479 ROL, reprezentând impozitul pe profit în 
sumă de 436.737.732 lei şi 80.359.742 lei majorări de întârziere. 

Astfel, s-a constatat că până la data de 02.07.2001, S.C. „A.” S.A. Iaşi avea un 
capital social de 117.150.000 lei, împărŃit în 4.686 acŃiuni cu o valoare nominală de 25.000 
lei fiecare, întregul pachet de acŃiuni fiind deŃinut de Societatea de InvestiŃii Financiare „M.” 
S.A. Din totalul capitalului social de 117.150.000 lei, 108.756.000 lei era valoarea contabilă 
nereevaluată din anul 1994 a spaŃiului comercial şi 4.875.000 lei valoarea terenului. 

La data de 02.07.2001, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 32, S.I.F. 
„M.” S.A. a vândut către B.C. cele 4.686 acŃiuni cu o valoare nominală de 25.000 lei, 
reprezentând 100% din capitalul social de 117.150.000 lei, la preŃul de 263.350 lei pe 
acŃiune, valoarea totală fiind de 1.234.058.100 lei. 

Ca efect al dobândirii întregului pachet de acŃiuni de către un singur acŃionar, 
societatea nu mai îndeplinea condiŃiile legale pentru a mai funcŃiona ca societate pe acŃiuni. 

Conform datelor puse la dispoziŃie de către Oficiul Registrului ComerŃului de pe 
lângă Tribunalul Iaşi, la data de 25.07.2001 au fost înscrise menŃiunile ce decurg din 
contractul de vânzare-cumpărare acŃiuni nr. 32, păstrându-se valoarea capitalului social de 
117.150.000 lei, numirea ca administrator cu puteri depline a lui B.C. şi înscrierea ca obiect 
principal de activitate – fabricarea de articole de îmbrăcăminte. 

În aceeaşi zi în care au fost înscrise menŃiunile la O.R.C. Iaşi, 25.07.2001, a fost 
convocată Adunarea Generală a AcŃionarilor din S.C. „A.” S.A. Iaşi, prin administrator 
B.C., care era acŃionar unic şi proprietarul pachetului integral al celor 4.686 acŃiuni 
cumpărate de la S.I.F. „M.”, iar acesta şi-a propus şi a hotărât – „din motive de 
oportunitate”, - înstrăinarea spaŃiului comercial al societăŃii la preŃul de 117.150.000 lei, în 
condiŃiile în care abia îl cumpărase, în aceeaşi lună, la un preŃ de 10,5 ori mai mare, 
respectiv cu suma de 1.234.058.100 lei. 

A doua zi, respectiv 26.07.2001, B.C., în calitatea sa de reprezentant al S.C. „A.” 
S.A. Iaşi, i-a vândut persoanei fizice S.F. – funcŃionar public, consilier la D.G.F.P. Iaşi, 
DirecŃia Control Fiscal – întreg spaŃiul comercial al societăŃii la preŃul de 117.150.000 lei, 
sumă ce corespunde cu valoarea capitalului social înscris în evidenŃa contabilă, conform 
contractului de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. 1872/26.07.2001 la 
B.N.P. 

Suma de 117.150.000 lei a fost înregistrată în evidenŃa contabilă a societăŃii ca fiind 
încasată în numerar şi depusă a doua zi la bancă. În acest mod, capitalul social a rămas 
acelaşi, numai că numai era în natură, ci în numerar. 

După numai o lună, S.F. a vândut spaŃiul comercial – dobândit de la S.C. „A.” S.A. 
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Iaşi la preŃul de 117.150.000 lei – către S.C. „N.” S.R.L. Iaşi, al cărei unic asociat şi 
administrator este aceeaşi B.C., cu suma de 3.000.000.000 lei, conform contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. 2260/27.08.2001 la B.N.P. . 

PreŃul real al spaŃiului comercial vândut de S.C. „A.” S.A. Iaşi către S.F. cu 
117.150.000 lei (dobândit de B.C. prin cumpărarea 100% a acŃiunilor de la S.I.F. „M.” la 
preŃul de 1.234.058.100 lei) a fost de 3.000.000.000 lei, fapt ce rezultă atât din preŃul plătit 
de S.C. „N.” S.R.L. Iaşi vânzătorului, cât şi din raportul de evaluare care a stat la baza 
contractului de garanŃie imobiliară pentru garantarea unui credit în sumă de 84.000 Euro 
acordat de B.C.R. Sucursala Iaşi către S.C. „N.” S.R.L. Iaşi, acordat expres în scopul 
achiziŃionării imobilului menŃionat. 

În urma vânzării spaŃiului comercial prin intermediul inculpatei S.F. – consilier la 
DirecŃia Control Fiscal, în evidenŃa contabilă a S.C. „A.” S.A. Iaşi s-au înregistrat venituri 
din operaŃiuni de capital mai mici cu 2.882.850.000 lei şi cheltuieli privind operaŃiuni de 
capital mai mici cu 1.132.713.073 lei. 

În aceste condiŃii, aşa cum rezultă din actele de control întocmite de consilierul 
D.C.F. M.C., S.C. „A.” S.A. Iaşi, reprezentată de B.C. în calitate de unic administrator, s-a 
sustras de la plata către bugetul de stat a sumei de 436.737.732 lei reprezentând impozitul pe 
profit, la care se adaugă suma de 80.359.742 lei, majorări de întârziere. 

Consilierul M.C. i-a prezentat şefului ierarhic o notă, prin care propunea ca un 
exemplar al actului de control să fie înaintat Serviciului juridic al D.G.F.P. Iaşi, în vederea 
stabilirii măsurilor legale, având în vedere constatările făcute, care relevau posibila săvârşire 
a infracŃiunilor prevăzute de art. 266 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăŃile 
comerciale şi art. 12 din Legea 87/1994 privind evaziunea fiscală în vigoare la acea dată. 

La data de 29.04.2002, în ziua în care a fost înregistrat procesul-verbal de constatare, 
şeful Serviciului control fiscal 1 – M.C. a întocmit nota înregistrată sub nr. 3577, prin care 
conchidea că procesul-verbal întocmit de subordonatul său, consilierul M.C., nu respectă 
metodologia cadru de întocmire a unui act de control, întrucât conŃinutul nu ar descris clar, 
concret şi precis, nu au fost înscrise dispoziŃiile legale încălcate, iar consecinŃele nu au o 
evaluare exactă. Cu toate acestea, M.C. a propus înregistrarea şi valorificarea procesului-
verbal, sub directa răspundere a celui care l-a întocmit. 

NemulŃumită de constatări, la data de 09.05.2002, B.C. a formulat o contestaŃie 
împotriva procesului-verbal de control, prin care a solicitat anularea actului şi exonerarea de 
la plata sumelor. 

În vederea soluŃionării contestaŃiei, DirecŃia Control Fiscal, sub semnătura 
directorului general adjunct, G.I., a depus un referat prin care a fost propusă respingerea 
contestaŃiei ca fiind neîntemeiată, întreaga documentaŃie fiind înaintată la Serviciul de 
soluŃionare a contestaŃiilor. 

Se menŃionează însă, că la data de 15.05.2002, consilierul M.C. a redactat adresa 
înregistrată sub nr. 6196, prin care a reînnoit propunerea de analizare a constatărilor sale şi 
sesizarea organelor de urmărire penală. 

Drept urmare, la data de 20.05.2002, cu adresa nr. 4064, DirecŃia Control Fiscal, sub 
semnătura directorului general adjunct G.I., a înaintat actele Serviciului juridic, pentru a 
analiza oportunitatea sesizării organelor de urmărire penală. 

La data de 27.06.2002, şeful Serviciului juridic, B.V., a redactat un referat, 
înregistrat sub nr. 8400, prin care a concluzionat că „nu se impune înaintarea unei sesizări 
penale, ci se impune refacerea constatărilor”, acesta având la bază doar nota nr. 
3577/29.04.2002 a şefului Serviciului control fiscal 1, M.C.. 

Drept urmare, prin decizia nr. 165 din 22.07.2002 privind soluŃionarea contestaŃiei 
formulate de S. C. „A.” S.A. Iaşi, s-a dispus desfiinŃarea procesului-verbal întocmit de 
consilierul M.C., urmând ca o altă echipă decât cea care a încheiat actul contestat, să 
efectueze un nou control care viza strict aceeaşi perioadă şi aceleaşi sume şi măsuri 
contestate. 

Decizia de desfiinŃare a procesului-verbal a avut la bază, în principal: 
- nota nr. 3577/29.04.2002 întocmită de M.C. – şeful Serviciului Control Fiscal 1 
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prin care se arată că actul de control contestat nu ar fi respectat metodologia cadru deoarece 
constatările nu ar fi fost concrete, clare şi precise, nu erau înscrise dispoziŃiile legale 
încălcate, iar consecinŃele fiscale nu erau evaluate exact; 

- referatul întocmit de B.V. – şefa Serviciului juridic, prin care au fost preluate 
aceleaşi aspecte din nota de mai sus şi în care se menŃionează că „nu se impune înaintarea 
unei sesizări penale, ci se impune refacerea constatărilor de către un alt consilier, pentru a se 
putea deduce ce acte normative au fost încălcate, care este cuantumul datoriilor faŃă de 
bugetul de stat şi care sunt elementele ce ar putea determina o infracŃiune, pentru a putea 
eventual motiva o sesizare penală”. 

În luna noiembrie 2002, ca urmare a deciziei nr. 165/22.07.2002, după patru luni de 
la emiterea acesteia, consilierii L.M. şi R.S. de la Serviciul Control Fiscal 4 au procedat la 
verificarea S.C. „A.” S.A. Iaşi. Conform procesului-verbal înregistrat la DirecŃia Control 
Fiscal sub nr. 9868/29.11.2002, noua echipă de control nu a constatat nici o diferenŃă 
referitoare la impozitul pe profit, actul fiind aprobat şi valorificat, deşi era întocmit la modul 
general şi nu cuprindea argumente care să combată în vreun fel constatările iniŃiale ale 
consilierului M.C.. 

Mai mult decât atât, în perioada: 13.09.2002 – 01.10.2002, deci după emiterea 
deciziei nr. 165/22.07.2002 şi înainte de întocmirea procesului-verbal nr. 9868/29.11.2002, 
şeful Biroului audit public intern din cadrul D.G.F.P.J. Botoşani, S.M., a fost desemnat, din 
dispoziŃia Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, să soluŃioneze mai 
multe sesizări la adresa conducerii finanŃelor publice din judeŃul Iaşi, printre care şi cea 
privind neregulile de la S.C. „A.” S.A. Iaşi. 

În urma efectuării verificărilor, conform notei din 29.10.2002, S.M. a stabilit, la fel 
ca consilierul M.C., că se impune „sesizarea organelor de cercetare penală, iar în cazul în 
care acestea constată temeinicia aspectelor sesizate se va proceda la dimensionarea materiei 
impozabile sustrasă de la impunere şi recuperarea prejudiciului adus statului. 

După refacerea controlului şi întocmirea procesului-verbal nr. 9868/29.11.2002, prin 
care nu au mai fost constatate diferenŃe privind impozitul pe profit, nu s-a mai înregistrat 
nici un act în legătură cu această societate şi nu au fost sesizate organele de urmărire penală, 
aşa cum rezultă din adresa nr. 7473/09.05.2006 emisă de şefa Serviciului juridic, B.V. 

În decursul urmăririi penale a fost dispusă efectuarea unei constatări tehnico-
ştiinŃifice de către specialistul D.N.A., pentru a se stabili dacă cele constatate de către 
organul de control ale D.G.F.P. Iaşi impun concluzia că prin acŃiunile inculpatelor au fost 
produse prejudicii în dauna bugetului de stat. 

Din aceste constatări rezultă că modalităŃile de realizare a operaŃiunilor comerciale 
privind spaŃiul comercial, situat în Iaşi,  au avut ca rezultat sustragerea de la plata 
impozitului pe profit, în cazul S.C. „A.” S.A. Iaşi şi obŃinerea unui credit bancar, în condiŃii 
de nelegalitate, în cazul S.C. „N.” S.R.L. Iaşi. 

Inculpatele nu au recunoscut săvârşirea faptelor reŃinute în sarcina lor, precizând că 
nu au avut intenŃia să prejudicieze bugetul de stat, singurul lor scop fiind asocierea în 
vederea demarării unei afaceri legale.  

SituaŃia de fapt a fost reŃinută de instanŃă în urma administrării următoarelor probe:  
- rezoluŃie de începere a urmăririi penale (filele 1-3 dos. u. p.); 
- ordonanŃă de extindere a urmăririi penale (filele 4-6 dos. u. p.); 
- ordonanŃă de schimbare a încadrării juridice(filele 7-8 dos. u. p.); 
- rezoluŃie de efectuare a actelor de urmărire penală (filele 9-10 dos. u. p.); 
- sesizarea formulată de InstituŃia Prefectului JudeŃului Iaşi (filele 11-14 dos. u. p.); 
- nota din 29.10.2006, întocmită de S.M. – şeful Biroului audit public intern din 

cadrul D.G.F.P. Botoşani, din dispoziŃia preşedintelui A.N.A.F., cu privire la controlul 
efectuat la S.C. „A.” S.A. Iaşi (filele 15-44 dos. u. p.); 

- informaŃiile furnizate de O.R.C. Iaşi privind S.C. „A.” S.A. Iaşi şi S.C. „N.” S.R.L. 
Iaşi (filele 45-62 dos. u. p.); 

- documentele obŃinute de la B.N.P. Blaj – Avram Liliana (filele 63-89 dos. u. p.); 
- cerere notar nr. 3608/26.07.2001 (fila 64 dos. u. p.); 
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- contract de vânzare-cumpărare spaŃiu comercial nr. 1872/26.07.2001, (fila 65 dos. 
u. p.);încheiere completatoare nr. 3712/01.08.2001(fila 66, dos. u. p.); 

- încheiere intabulare (fila 68, dos. u. p.); 
- plan de amplasament al imobilului ( filele 69-73 dos. u. p.); 
- contract de vânzare-cumpărare acŃiuni ( filele 74-77 dos. u. p.); 
- certificat de atestare a dreptului de proprietate ( fila 78 dos. u. p.); 
- hotărârea nr. 1 a A.G.A. S.C. „A.” S.A. Iaşi ( fila 79 dos. u. p.); 
- certificat atestare fiscală (file4le 80-82 dos. u. p.); 
- cerere notar nr. 4237/27.08.2001 (fila 83 dos. u. p.); 
- contract vânzare-cumpărare nr. 2260/27.08.2001 (fila 84 dos. u. p.); 
- încheiere de rectificare nr. 4274/28.08.2001(fila 85 dos. u. p.); 
- încheieri intabulare, extras de carte funciară ( filele 86-88 dos. u. p.); 
- documentele obŃinute de la D.G.F.P. Iaşi (filele 90-179 dos. u. p.); 
- procesele-verbale de control întocmite de consilierul M.C. la datele de 29.03.2002 

şi 25.04.2002 în urma verificărilor fiscale la S.C. „A.86” S.A. Iaşi (filele 94 – 102 dos. u. 
p.); 

- procesul-verbal de control nr. 9868/29.11.2002 întocmit de L.M. şi R.S. (filele 103-
106); 

- adresa 6433/21.05.2002 prin care DirecŃia Controlului Fiscal a înaintat 
documentaŃia Oficiului juridic în vederea analizării şi formulării unei sesizări penale (filele 
107-108 dos. u. p.); 

- referatul nr. 8400/27.06.2002 întocmit de şeful Serviciului juridic, B.V. (fila 110 
dos. u. p.); 

- nota nr. 3577/29.04.2002 întocmită de şeful Serviciului control fiscal 1, M.C. (fila 
111 dos u. p.); 

- fişa postului pentru G.I., M.C., B.V., S.F. (filele 112-128 dos. u. p.); 
- copia dosarului contestaŃiei formulate de S.C.”A.” S.A. Iaşi (filele 129-179 dos. u. 

p.); 
- decizia nr. 165/22.07.2002 prin care s-a soluŃionat contestaŃia (filele 132-133 dos. 

u. p.); 
- referatul DirecŃiei Controlului Fiscal privind propunerea de soluŃionare a 

contestaŃiei (filele 136-138 dos. u. p.); 
- cererea prin care S.C. „A.” S.A. Iaşi a solicitat controlul fiscal de fond în vederea 

lichidării ( fila 145 dos. u. p.); 
- contestaŃia formulată de S.C. „A.” S.A. Iaşi (filele 147-149 dos. u. p.); 
- nota din 26.04.2002 întocmită de consilierul M.C. la procesul-verbal de control 

(fila 150 dos. u. p.); 
- ordinele de plată emise de S.C. „N.” S.R.L., beneficiar S.F. (filele 170-173 dos. u. 

p.); 
- raportul de evaluare a spaŃiului întocmit de B.C.R. (filele 174-176 dos. u. p.); 
- documentele depuse de inculpata B.C. (filele 180-266 dos. u. p.); 
- balanŃa de verificare la 31.12.2001 a S.C. „N.” S.R.L. (filele 182-186 dos. u. p.); 
- balanŃa de verificare la 31.12.2002 a S.C. „N.” S.R.L. (filele 187-189 dos. u. p.), 
- ordinele de plată emise de S.C. „N.” S.R.L. în beneficiul lui S.F. (filele 190-192 

dos. u. p.); 
chitanŃa nr. 3815801/27.07.2001 emisă de s.c. „A.” S.A. pentru suma de 

117.150.000 lei (fila 193 dos. u. p); 
registrul de casă iunie – septembrie 2001 (filele 194-224 dos. u. p.); 
balanŃele de verificare iunie-septembrie 2001 (filele 225-236 dos. u. p.); 
registrul jurnal pentru luna septembrie 2001 (filele 237-240 dos. u. p.); 
bugetul general de venituri şi cheltuieli 2001-2002 (filele 241-242 dos. u. p.); 
procesul-verbal din 21.09.2006 întocmit de consilieri din cadrul DirecŃiei Antifraudă 

Fiscală privind modul în care a fost achiziŃionat spaŃiul comercial de către S.C. „N.” S.R.L. 
(filele 243-244 dos. u. p.); 
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contractul de credit nr. 1078/04.09.2001 încheiat de S.C. „N.” cu B.C.R. (filele 245-
248 dos. u. p. ); 

actele de control efectuate în anul 2002 la S.C. „N.” S.R.L. (filele 267-289 dos. u. 
p.); 

punctul de vedere al D.G.F.P. Iaşi privind refacerea controlului la S.C. „A.” S.A. 
IAŞI (filele 290-296 dos. u. p.); 

răspunsul D.G.F.P. Iaşi privind sesizarea organelor de urmărire penală în urma 
controlului (filele 297 - 299 dos. u. p. ); 

rezoluŃia procurorului din 24.11.2006 de efectuare a constatării de către specialistul 
D.N.A. Iaşi (filele 300-302 dos. u. p.); 

raportul de constatare întocmit de specialistul D.N.A. Iaşi (filele 303-327 dos. u. p.); 
declaraŃiile martorului M.C. - consilier la D.G.F.P. Iaşi, care a efectuat controlul la 

S.C. „A.” S.A. Iaşi şi a propus sesizarea organelor de urmărire penală (filele 328-330 dos. u. 
p.); 

nota înregistrată sub nr. 6196/15.05.2002 întocmită de consilierul M.C., prin care 
reînnoieşte propunerea de sesizare a organelor de urmărire penală (fila 332 dos. u. p.); 

declaraŃiile învinuitului M.C. (filele 334 – 348 dos. u. p.); 
declaraŃiile învinuitei B.V. (filele 349-363 dos. u. p.); 
declaraŃiile învinuitei L.M. (filele 364-381) dos. u. p. ); 
declaraŃiile învinuitei R.S. (filele 382-395 dos. u. p. ); 
declaraŃiile inculpatei B.C. (fişă cazier, împuternicire avocaŃială, proces-verbal de 

aducere la cunoştinŃă a învinuirii şi a dreptului la apărare în prezenŃa avocatului ales, 
declaraŃie formular învinuit, declaraŃie olografă, proces-verbal de prezentare a materialului 
de urmărire penală (filele 396-406 dos. u. p.); 

declaraŃiile inculpatei S.F. (fişă cazier, proces-verbal de aducere la cunoştinŃă a 
învinuirii şi a dreptului la apărare, împuternicire avocaŃială, proces-verbal de aducere la 
cunoştinŃă a învinuirii şi a dreptului la apărare în prezenŃa avocatului ales, declaraŃie 
formular învinuit, declaraŃie olografă, proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire 
penală (filele 407-419 dos. u. p.); 

ordonanŃă de aplicare a sechestrului asigurator şi procesul-verbal de aplicare a 
acestei măsuri ( filele 420-421 dos. u. p.); 

 
În cauză s-a admis la cererea inculpatei B.C. o expertiză contabilă judiciară cu 

următoarele concluzii: 
Potrivit prevederilor Legii 31/1990 modificată şi republicată, B.C. în perioada 

13.07.2001 – 12.04.2002, respectiv 9 luni ( perioada în care societatea putea funcŃiona ca un 
singur administrator) a dobândit puteri depline în luarea deciziilor de administrare a 
patrimoniului, putând să îl înstrăineze sau doneze, în parte sau în totalitate altei persoane 
juridice sau fizice. 

În funcŃie de oportunităŃile pe care le avea d-na B.C. în calitate de proprietar unic al 
respectivului patrimoniu putea aprecia în mod liber asupra preŃului de vânzare, acesta fiind 
de fapt rezultatul negocierii între vânzător şi cumpărător, fără a fi nevoită să apeleze la 
evaluarea unui serviciu de specialitate. 

Precizăm că suma încasată din vânzarea activelor, respectiv 117.150.000 lei a fost 
vărsată integral în contul societăŃii, iar prin actul adiŃional autentificat sub nr. 
1875/26.07.2001 s-a schimbat structura capitalului social prin înlocuirea aportului în natură 
(imobil+teren) cu aport în numerar subscris în vărsat integral ca rezultat al vânzării 
efectuate. 

Comparând activul net contabil în suma de 115.253 mii lei cu preŃul obŃinut din 
vânzarea activelor de 117.150 mii lei, rezultă o diferenŃă favorabilă de 1.897 mii lei. 

S-a considerat de către expert că înstrăinarea imobilului în litigiu la valoarea 
capitalului social înscris la O.R.C.-IAŞI, este corectă, suma obŃinută prin vânzare intrând în 
capitalul societăŃii. 

În acest sens nu s-a adus nici un prejudiciu statului cu ocazia lichidării firmei a cărei 
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procedură a demarat ulterior. 
În cazul de faŃă, nu pot fi utilizate metode de evaluare bazate pe randament, pentru a 

aprecia nivelul la care putea să se înscrie preŃul de vânzare al imobilului, acesta 
reprezentând rezultatul negocierii între părŃi. 

Referitor la faptul dacă d-na B.C. putea avea în vedere preŃul de 3 miliarde ca preŃ de 
piaŃă obligatoriu,se menŃionează în expertiză că: 

- evaluarea pentru garantarea creditelor, ipoteci, gajuri, operează cu categorii de 
valori în afara valorii de piaŃă, fiind reglementate de SEV 7.02.;- evaluarea efectuată de 
B.C.R, reprezintă valoarea de garanŃie a unui credit şi nu face parte din categoria valorii de 
piaŃă. 

Coroborând întregul ansamblu probator administrat în cauză, prima instanŃă având în 
vedere derularea tranzacŃiilor comerciale, prin care imobilul a fost transferat din patrimoniul 
S.C. „A.” S.A. Iaşi în patrimoniul S.C. „N.” S.R.L., prin intermediul unei terŃe persoane 
(S.F.) într-un interval de timp relativ scurt (39 zile) precum şi diferenŃele de preŃ practicate, 
apreciază că operaŃiunile susmenŃionate au avut rolul de a ascunde valoarea de piaŃă a 
imobilului în cauză, cu alte cuvinte ascunderea masei impozabile şi ca rezultat direct 
sustragerea de la plata obligaŃiilor fiscale reprezentate de impozitul pe profit aferent 
diferenŃei dintre preŃul cu care s-a efectuat prima vânzare şi preŃul final. 

În concluzie, instanŃa apreciază că inculpatele au comis faptele de evaziune fiscală şi 
complicitate la evaziune fiscală pentru care au fost trimise în judecată. 

La primul termen de judecată cu procedură completă, s-a depus la dosarul cauzei 
dovada achitării în întregime a prejudiciului. 

De la data comiterii faptelor de evaziune fiscală şi până în prezent, legislaŃia care 
reglementează aceste fapte s-a modificat în cazul achitării prejudiciului la primul termen de 
judecată, legea mai favorabilă fiind Legea 241/2005. Cum inculpata a achitat în totalitate 
prejudiciul, care este mai mic de 50.000 euro, va aplica legea mai favorabilă în această 
situaŃie, respectiv Legea nr. 241/2005, care prevede cauza de nepedepsire în cazul achitării 
prejudiciului de până la 50.000 euro şi aplicarea unei sancŃiuni administrative. 

Pe cale de consecinŃă, în baza art. 11 pct. 2 lit. b şi art. 10 lit. i1 Cod procedură 
penală, va înceta procesul pornit împotriva inculpatei B.C. pentru săvârşirea infracŃiunii 
prevăzută şi pedepsită de art. 9 lit. a din Legea 241/2005, cu art. 13 Cod penal şi împotriva 
inculpatei S.F., pentru săvârşirea infracŃiunii prevăzute şi pedepsite de art. 26 Cod penal 
raportat la art. 9 lit. a din Legea 241/2005, art. 13 Cod penal, iar în baza art. 100 al. 1 din 
Legea 241/2005 raportat la art. 91 Cod penal, va aplica pentru fiecare inculpată sancŃiunea 
administrativă a amenzii, în cuantum de 1.000 lei, care va fi înregistrată în cazierul judiciar. 

Potrivit prevederilor art. 121 şi 122 Cod penal prescripŃia penală înlătură 
răspunderea penală, iar când legea prevede pentru infracŃiunea săvârşită pedeapsă mai mare 
de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani, termenul de prescripŃie al răspunderii penale este de 5 
ani, care poate fi întrerupt numai prin îndeplinirea oricărui act, care, potrivit legii, trebuie 
comunicat învinuitului sau inculpatului în desfăşurarea procesului penal. 

Văzând data săvârşirii de către inculpate a infracŃiunii prevăzute de art. 272 pct. 2 
din Legea nr. 31/1990 şi art. 26 Cod penal raportat la art. 272 pct. 2 din aceeaşi lege, 
respectiv 26.07.2001 şi data la care a început urmărirea penală cu privire la inculpate, data 
la care acestea au primit calitatea de învinuite, respectiv 24.IX.2006, instanŃa constată că s-a 
împlinit termenul prescripŃiei răspunderii penale pentru aceste infracŃiuni şi că acesta nu a 
fost întrerupt. 

Ca urmare a acestei situaŃii, în baza art. 11 pct. 2 lit. b şi art. 10 lit. g Cod procedură 
penală raportat la art. 122 Cod penal, va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatelor 
pentru săvârşirea infracŃiunilor sus amintite. 

Prin actul de sesizare a instanŃei, inculpata S.F. a fost trimisă în judecată şi pentru 
săvârşirea infracŃiunii prevăzută şi pedepsită de art. 11 al. 1 din Legea nr. 78/2000. 

Potrivit prevederilor acestui articol „fapta persoanei care în virtutea funcŃiei, a 
atribuŃiei ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a 
lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru aceasta vreo însărcinare, de a 
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intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operaŃiuni comerciale sau financiare de către 
agentul economic privat, ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic privat 
ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i 
aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Din 
conŃinutul acestui articol rezultă clar că pentru săvârşirea acestei infracŃiuni persoana cu 
atribuŃii de control trebuie să-şi exercite aceste atribuŃii la acel agent economic privat pe 
care îl ajută sau de care profită prin faptele descrise mai sus. 

Din adresa AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală - DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi, rezultă că societăŃile comerciale implicate în cauză nu au 
făcut obiectul unor inspecŃii fiscale, în care inculpata S.F. să fi făcut parte din echipa de 
control până la data de 16.02.2007, dată când i s-a suspendat raportul de serviciu. 

Partea vătămată AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală – DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi, s-a constituit parte civilă în cauză. 

Ca urmare a faptului că pe parcursul procesului penal prejudiciul a fost recuperat în 
totalitate, instanŃa respinge acŃiunea civilă. 

SentinŃa penală sus-menŃionată a fost apelată în termen legal de D.N.A. Iaşi – 
Serviciul Teritorial Iaşi, de partea civilă A.N.A.F., prin D.G.F.P.J. Iaşi şi de către 
inculpatele B.C. şi S.F.. 

D.N.A. – Serviciul Teritorial Iaşi a criticat sentinŃa menŃionată ca netemeinică, 
motivat de faptul că: 

- sancŃiunea administrativă aplicată inculpatelor este netemeinică şi insuficientă 
pentru reeducarea inculpatelor, încât raportat la faptele concrete comise şi atitudinea 
procesuală avută, se impune condamnarea lor; 

- soluŃia de achitare a inculpatei S.F. pentru infracŃiunea prevăzută şi pedepsită de 
art. 11 alin. 1 din legea nr. 78/2000 (modificată) este netemeinică, impunându-se 
condamnarea inculpatei, în speŃă fiind întrunite toate cerinŃele impuse de legiuitor pentru 
existenŃa infracŃiunii. 

AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală, prin D.G.F.P.J. Iaşi, a criticat sentinŃa ca 
netemeinică, invocând că greşit a fost respinsă acŃiunea civilă promovată împotriva 
inculpaŃilor, din moment ce instanŃa de fond a omis obligarea acestora la plata majorărilor 
de întârziere calculate în cuantum de 0,06 % pe fiecare zi întârziere pentru perioada 
25.04.2002 – 21.02.2007 – capăt de cerere formulat la judecata în primă instanŃă. 

Inculpata S.F., a susŃinut oral, dar şi în scris prin avocatul ales, că soluŃia primei 
instanŃe este nelegală şi netemeinică deoarece: 

- în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracŃiunii de complicitate la 
evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 lit. a din Legea nr. 245/2005, cum greşit s-a apreciat 
în sentinŃa apelată, 

- instanŃa de fond a acordat credit doar probelor administrate în faza urmăririi 
penale, astfel cum au fost expuse în rechizitoriu, fără să aprecieze concludenta expertizei 
contabile efectuate în cursul judecăŃii, şi numai pe baza declaraŃiei martorului M.C. 
coroborată cu raportul de constatare întocmit de specialistul D.N.A. care a reŃinut că 
derularea tranzacŃiilor comerciale prin care un imobil a fost transferat din patrimoniul S.C. 
„A.” S.A. în patrimoniul S.C. „N.” S.R.L. Iaşi a avut rolul de a ascunde valoarea de piaŃă a 
imobilului în cauză, cu alte cuvinte ascunderea masei impozabile şi ca rezultat direct 
sustragerea de la plata obligaŃiilor fiscale reprezentate de impozitul pe profit aferent 
diferenŃei dintre preŃul cu care s-a efectuat prima vânzare şi preŃul final; 

- complicitatea inculpatei S.F. nu poate exista decât dacă se va demonstra, pe baza 
probelor administrate, că inculpata B.C. este vinovată de săvârşirea infracŃiunii de evaziune 
fiscală prin ascunderea obiectului sau a materiei impozabile reprezentând veniturile sau 
bunurile impozabile taxabile. 

Inculpata B.C., a susŃinut oral şi în scris, prin avocatul ales, că sentinŃa apelată este 
netemeinică şi nelegală deoarece în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale 
infracŃiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005, achitarea 
prejudiciului pretins de acuzare, înainte de primul termen de judecată, nereprezentând şi o 
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recunoaştere a infracŃiunii respective; 
Astfel, potrivit expertizei contabile, inculpata B.C., dobândind puteri depline în 

luarea măsurilor de administrare a patrimoniului, după data de 2.07.2001, putea să-l 
înstrăineze sau chiar să-l doneze, în parte sau integral, unei persoane fizice sau juridice. 

Deoarece nu reuşise să găsească patru parteneri de administrare şi acŃionariat în 
perioada imediat următoare achiziŃionării pachetului de acŃiuni de la SIF „M.”, inculpata a 
procedat la revânzarea forŃată a unei părŃi a patrimoniului societăŃii – spaŃiul comercial şi 
terenul aferent – la valoarea de 117.150.000 lei, către inculpata S.F., dorind să o implice 
ulterior într-un coacŃionariat la S.C. „N.” S.R.L. 

Expertiza concluzionează că, deşi înstrăinarea bunului imobil s-a făcut la un preŃ 
inferior celui de achiziŃie, ea nu apare ca nelegală şi nici de natură a vătăma interesele 
financiare ale statului, întrucât inculpata putea conveni preŃul în raport de oportunităŃile de 
moment; 

De asemenea, a susŃinut că instanŃa a reŃinut greşit că reaua-credinŃă a inculpatei 
B.C. ar rezulta atât din împrejurarea că, după un interval de numai 22 zile libere de la 
achiziŃionarea acŃiunilor respective, la un preŃ cu mult mai mare de la S.I.F. „M.” S.A., 
aceasta a înstrăinat la un preŃ inferior aceleaşi active, iar la scurt timp, a reachiziŃionat 
activele respective în baza contractului nr. 1872/26.07.2001, la un preŃ cu mult mai mare de 
3.000.000.000 lei, preŃ pe care inculpata B.C. putea să-l aibă în vedere şi anterior, la data 
înstrăinării aceloraşi active către S.F.. 

Argumentarea instanŃei este neîntemeiată şi sub acest aspect, întrucât preŃul de 3 
miliarde lei plătit ulterior de S.C. „N.” S.R.L., pe de o parte, nu a eludat sub nici o formă 
interesele financiare ale statului, iar pe de altă parte, nu a reprezentat un preŃ de piaŃă, ci, aşa 
cum reŃine expertiza, o evaluare de garantare a unui credit solicitat de S.C. „N.” S.R.L., 
garantarea creditelor, ipotecilor şi gajurilor bancare operând cu alte categorii de valori în 
afara valorii de piaŃă. 

În raport de aceste critici, a solicitat admiterea apelului, desfiinŃarea sentinŃei şi 
achitarea sa conform art. 10 lit. d Cod procedură penală, pentru lipsa elementelor 
constitutive ale infracŃiunii prev. de art. 9 lit. a din Legea nr. 241/245, precum şi ridicarea 
sechestrului asigurator aplicat de DNA – Serviciul Teritorial Iaşi, prin procesul-verbal din 
21.XII.2006 asupra unor active ale S.C. „N.” S.R.L. Iaşi, sechestru care nu mai are bază 
legală de susŃinere, chiar dacă s-ar menŃine soluŃia primei instanŃe (prejudiciul fiind 
acoperit). 

Prin decizia penală nr. 125/13.03.2008 pronunŃată de Tribunalul Iaşi au fost respinse, 
ca nefondate, apelurile menŃionate anterior.  

Împotriva acestei decizii au formulat recurs D.N.A. – Serviciul Teritorial Iaşi, 
A.N.A.F. - prin DGFPJ Iaşi şi inculpatele B.C. şi S.F.,criticând-o pentru nelegalitate şi 
netemeinicie. 

Urmare recursurilor declarate împotriva deciziei citate, de către D.N.A. – Serviciul 
Teritorial Iaşi, de A.N.A.F., prin DGFPJ Iaşi şi de inculpatele B.C. şi S.F., prin decizia 
penală nr. 555723.X.2008 a, Curtea de Apel Iaşi a dispus casarea deciziei penale nr. 
125/13.03.2008 şi trimiterea cauzei spre rejudecarea apelurilor la Tribunalul Iaşi, reŃinându-
se incidenŃa cazului de casare prevăzut de art. 385 ind. 9 alin. 1 pct. 9 din Cod procedură 
penală invocat de avocaŃii aleşi ai inculpatelor, şi anume acela că „hotărârea nu cuprinde 
motivele pe care se întemeiază soluŃia” pronunŃată de instanŃa de apel. 

Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi, sub nr. 27501./245/2006 din 
19.X.2008. 

În faza de rejudecare a apelurilor inculpatele B.C. şi S.F., prin avocatul ales, au 
criticat oral dar şi în scris, potrivit concluziilor depuse la dosar, că sentinŃa atacată este 
netemeinică şi nelegală, deoarece instanŃa de fond a pronunŃat greşit soluŃia de încetare a 
procesului penal potrivit disp. art. 11 pct. 2 lit. b şi art. 10 lit. „i” indice 1 Cod procedură 
penală şi sancŃionarea administrativă a inculpatelor pentru săvârşirea infracŃiunii de 
„evaziune fiscală”, respectiv „complicitate la evaziune fiscală” în condiŃiile în care probele 
administrate în cursul cercetării judecătoreşti demonstrează că nu sunt întrunite elementele 
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constitutive ale infracŃiunilor prin „ascunderea valorii de piaŃă a unui imobil” - aşa cum s-a 
reŃinut în considerentele acesteia. 

Au argumentat că expertiza contabilă efectuată în cursul cercetării judecătoreşti ce 
contrazice flagrant constatările din raportul specialistului D.N.A., a stabilit corect că:- 
potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 (modificată) în perioada în care S.C. „A.” S.A. putea 
funcŃiona cu un singur administrator (timp de 9 luni), B.C. a dobândit puteri depline în 
luarea deciziilor de administrare a patrimoniului, putând să înstrăineze sau să doneze 
imobilul, în parte sau în totalitate oricărei alte persoane, fizice sau juridice; inculpata B.C. 
putea aprecia în mod liber asupra preŃului de vânzare al imobilului, fără a fi nevoită să 
apeleze la evaluarea unui serviciu de specialitate; înstrăinarea imobilului în litigiu la 
valoarea capitalului social înscris la ORC Iaşi este corectă, suma obŃinută prin vânzare 
intrând în capitalul societăŃii, context în care nu s-a adus nici un prejudiciu statului cu ocazia 
lichidării firmei; evaluarea efectuată de BCR reprezintă valoarea de garanŃie a unui credit şi 
nu face parte din categoria valorii de piaŃă. 

În speŃă nu sunt incidente dispoziŃiile art. 22 din OrdonanŃa nr. 70/1994 privind 
impozitul pe profit, deoarece inculpata S.F., în calitate de cumpărător – persoană fizică nu 
se regăseşte în niciuna dintre situaŃiile speciale cerute de lege; - expertiza contabilă a stabilit 
că nu s-a adus nici un prejudiciu statului cu ocazia lichidării firmei a cărei procedură a 
demarat ulterior. 

S-a mai susŃinut şi că instanŃa de fond nu a mai analizat existenŃa ori inexistenŃa 
vinovăŃiei inculpatelor prin prisma întregului probatoriu administrat în cauză, preferând să 
constate că există o cauză de aplicare a unei sancŃiuni administrative incidenŃa celei de a 
treia ipoteze a art. 10 din legea nr. 241/2005 – situaŃie în care acestea nu au mai beneficiat 
de prezumŃia de nevinovăŃie. 

În raport de toate aceste critici, au solicitat admiterea apelurilor, desfiinŃarea 
sentinŃei şi pronunŃarea unei soluŃii de achitare în privinŃa infracŃiunilor de evaziune fiscală 
şi complicitate la „evaziune fiscală” prevăzute de art. 9 lit. a alin. 1 din Legea nr. 241/2005 
şi respectiv de art. 26 Cod penal cu art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, în baza art. 11 
pct. 2 lit. a Cod procedură penală coroborat cu art. 10 alin. 1 lit. d Cod procedură penală. 

Prin decizia penală nr.58/06.02.2009, dată în dosarul nr.27501./245/2006, Tribunalul 
Iaşi a admis apelurile declarate de DirecŃia NaŃională AnticorupŃie – Serviciul Teritorial Iaşi 
şi AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală – prin D.G.F.P. a jud.Iaşi, împotriva sentinŃei 
penale nr.2049/11.07.2007 a Judecătoriei Iaşi, sentinŃă pe care a desfiinŃat-o în parte, în 
latură penală şi integral în latură civilă, în sensul că: 

„- înlătură dispoziŃia de achitare a inculpatei S.F. pentru săvârşirea infracŃiunii 
prev.de art.11 alin.1 din Legea 78/2000 ( cu modificările şi completările ulterioare); 

- înlătură dispoziŃia de respingere a acŃiunii civile formulată de A.N.A.F. – prin 
D.G.F.P. Iaşi. 

Rejudecând cauza în limitele arătate, a condamnat pe inculpata S.F., pentru 
săvârşirea infracŃiunii „de a intermedia, înlesni efectuarea unor operaŃiuni comerciale sau 
financiare de către un agent economic privat” prev.de art.11 alin.1 din Legea nr.78/2000 şi 
art.33 lit.a Cod penal (cu modificările şi completările ulterioare) – la pedeapsa de 2 ani 
închisoare. 

În baza art.14 şi a art.346 Cod procedură penală rap.la art.998 Cod civil, admite 
acŃiunea civilă formulată de A.N.A.F. – D.G.F.P. Iaşi şi în consecinŃă, obligă pe inculpatele 
B.C. şi S.F., în solidar, şi cu S.C.”N.”SRL Iaşi, să plătească părŃii civile menŃionate majorări 
de întârziere de 0,06% ( aferente prejudiciului de 43.674 lei – în prezent achitat) pentru 
fiecare zi de întârziere, ce vor fi calculate începând cu 26.04.2002 până la 21.02.2007. 

În baza art.163 Cod procedură penală menŃine măsura sechestrului asigurator 
dispusă asupra imobilului din Iaşi, proprietatea S.C.„N.” SRL Iaşi – prin ordonanŃa din 
18.12.2006 emisă de D.N.A. – Serviciul Teritorial Iaşi, până la concurenŃa sumei ce 
reprezintă cuantumul majorărilor de întârziere datorate bugetului de stat pentru perioada 
menŃionată anterior, măsură ce se va menŃine până la achitarea integrală a acestui debit. 

Au fost espinse apelurile declarate de inculpatele B.C. şi S.F., împotriva aceleiaşi 
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sentinŃe. 
Împotriva acestei decizii penale, precum şi împotriva sentinŃei penale 

nr.2049/11.07.2007 au declarat recurs DirecŃia NaŃională AnticorupŃie – Serviciul Teritorial 
Iaşi şi inculpatele B.C. şi S.F., criticând ambele hotărâri pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

Reprezentantul DNA a criticat hotărârile sub aspectul greşitei sancŃionări a 
inculpatelor cu sancŃiuni cu caracter administrativ, pentru infracŃiunea de evaziune fiscală, 
având în vedere că ele au comis mai multe infracŃiuni, ceea ce denotă perseverenŃă 
infracŃională, împrejurare care impunea aplicarea unor sancŃiuni penale. 

 
Inculpata B.C. a susŃinut că pentru infracŃiunea de evaziune fiscală se impunea 

achitarea conf. art. 10 lit d C.p.p. nefiind întrunite elementele constitutive ale acestei 
infracŃiuni iar in latura civila, să se respingă acŃiunea civila si să se ridice măsura 
sechestrului asigurator instituit pe bunurile ei. 

Inculpata S.F. a criticat hotărârea cu următoarele argumente: instanŃa de apel, nu a 
respectat disp. art. 378 al.1 ind.1 C.p.p si nici jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor 
Omului in materie, procedând in rejudecare, la condamnarea inculpatei fară ca aceasta sa fie 
audiata; a fost încălcat principiul “non reformatio in pejus” deoarece a fost condamnata in 
apel agravându-i situaŃia in propria cale de atac; nemotivarea deciziei din apel, aceasta fiind 
motivată prin preluarea motivelor primei instanŃe, care a preluat la rândul ei motivele din 
rechizitoriu; nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracŃiunii de “evaziune fiscala” 
aşa cum greşit a reŃinut instanŃa de apel cu ocazia condamnării. 

Examinând decizia atacata, sub aspectul motivelor invocate, instanŃa de recurs a 
constatat ca recursurile DNA si ale inculpatelor sunt fondate, mai exact motivul invocat de 
inculpata S.F., si anume, acela al neascultării ei in faza de atac a apelului cu ocazia 
condamnării ei pentru prima data in aceasta fază. 

S-a mai menŃionat în considerentele deciziei CurŃii de Apel Iaşi că motivul de recurs 
cu privire la agravarea situaŃiei în propria cale de atac nu este întemeiat, cu motivarea ca 
inculpata a fost condamnata ca urmare a admiterii apelului DNA 

 În consecinŃă, prin decizia penală nr.779 din 03.12.2009, Curtea de Apel Iaşi, a 
admis recursurile formulate de D.N.A. – SERVICIUL Teritorial Iaşi şi de inculpatele B.C. 
şi S.F. împotriva deciziei penale nr. 58 din data de 06.02.2009 a Tribunalului Iaşi, decizie pe 
care a casat-o integral, trimiŃând cauza spre rejudecarea apelurilor la Tribunalul Iaşi. 

Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi, sub nr.27501./245/2006, la data 
de 22.01.2010. 

În cursul judecării apelului de faŃă, Tribunalul a dispus ascultarea inculpatelor, 
potrivit art.378 indice 1 C.proc.pen. 

Interpelată de instanŃa de apel, inculpata B.C. a precizat că nu înŃelege să dea 
declaraŃie în cauză, prevalându-se de dreptul la tăcere prev. de art.70 alin.2 C.proc.pen. 

Inculpata S.F., ascultată fiind cu respectarea disp. art.70 C.proc.pen. a declarat că îşi 
menŃine declaraŃiile date până în prezent în cauză.  

Principalele critici ale inculpatelor se referă la interpretarea dată de prima instanŃă 
probelor administrate, care în opinia instanŃei dovedesc circumstanŃele concrete în care s-a 
derulat activitatea infracŃională şi raportat la acestea, existenŃa conŃinutului constitutiv al 
infracŃiuniii de evaziune fiscală, gradul de participare a fiecăreia dintre cele două inculpate 
la săvârşirea faptelor reŃinute în sarcina lor, existenŃa vinovăŃiei, sub forma intenŃiei directe, 
precum şi forma de participaŃie (pentru inculpata B.C., - autorat, iar pentru inculpata S.F.- 
complicitate), existenŃa şi întinderea prejudiciului cauzat bugetului de stat, prin sustragerea 
de la plata obligaŃiilor fiscale (impozit pe profit), precum şi aprecierea primei instanŃe 
relativ la încadrarea acestor fapte, în infracŃiunea prevăzută de art.9 lit.a din Legea 
nr.241/2005 şi respectiv, 26 C.penal raportat la art. 9 lit.a din Legea nr.241/2005. 

Prin decizia penală nr. 190 din data de 13 mai 2010, Tribunalul a dispus 
următoarele: 

„Admite apelul declarat de DirecŃia NaŃională AnticorupŃie – Serviciul Teritorial Iaşi 
împotriva sentinŃei penale nr.2049/11.07.2007 a Judecătoriei Iaşi, sentinŃă pe care o 
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desfiinŃează în parte, în latură penală, în sensul:  
- înlăturării dispoziŃiei de achitare a inculpatei S.F. pentru săvârşirea infracŃiunii 

prev.de art.11 alin.1 din Legea 78/2000 ( cu modificările şi completările ulterioare); 
- condamnării inculpatei S.F. pentru săvârşirea infracŃiunii prev.de art.11 alin.1 din 

Legea 78/2000 ( cu modificările şi completările ulterioare); 
- înlăturării aplicării dispoziŃiei art.33 lit.a C.penal indicate în sentinŃa penală 

apelată; 
-  confiscării de la inculpata S.F. a folosului material obŃinut prin săvârşirea 

infracŃiunii prev.de art.11 alin.1 din Legea 78/2000. 
Rejudecând cauza în limitele desfiinŃării sentinŃei penale atacate a condamnat pe 

inculpata S.F. pentru săvârşirea infracŃiunii prev.de art.11 alin.1 din Legea nr.78/2000 (cu 
modificările şi completările ulterioare) la pedeapsa de 2 ani închisoare. 

Au fost respinse apelurile declarate de inculpatele B.C. şi S.F. şi apelul declarat de 
partea civilă AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală prin D.G.F.P. a jud. Iaşi împotriva 
aceleiaşi sentinŃe. 

Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut următoarele: 
În sarcina inculpatei B.C. prima instanŃă a apreciat, ca incriminatoare, derularea, în 

perioada iulie-august 2001 a unor operaŃiuni comerciale în calitate de unic acŃionar în cadrul 
SC „A.” SRL, respectiv: vânzarea spaŃiului comercial situat în Iaşi, în suprafaŃă de 721,52 
m2 şi teren aferent de 42 m2 din patrimoniul S.C. „A.” pe care o administra, unei persoane 
fizice, inculpata S.F. – consilier în cadrul DirecŃia de Control Fiscal a D.G.F.P. Jud. Iaşi, cu 
suma de 117.150.000 lei, şi apoi reachiziŃionarea aceluiaşi imobil de către S.C. „N.” S.R.L. 
Iaşi, administrată de asemenea de inculpata B.C., cu suma de 3 miliarde lei. 

S-a apreciat de către organul de urmărire penală şi de către instanŃa de fond că în 
acest mod, inculpata s-a sustras de la plata impozitului pe profit aferent preŃului real pe care 
l-ar fi încasat pentru imobilul respectiv (de 3 miliarde lei vechi) în condiŃiile în care bunul 
imobil ar fi fost transferat printr-o singură tranzacŃie de vânzare-cumpărare între cele două 
societăŃi. 

Tribunalul a apreciat că raŃionamentul primei instanŃe cu privire la acest aspect este 
corect, pentru următoarele considerente: 

Inculpata B.C. a achiziŃionat la 02.07.2001 de la SIF „M.”, totalul de 4686 de acŃiuni 
ale SC „A.” SA, al cărei capital social era de 117.150.000 lei (patrimoniul societăŃii fiind 
format dintr-un imobil situat în Iaşi în suprafaŃă de 721,52 m2 şi terenul aferent acestuia, de 
42 m2, cu suma de 1.234.058.100 lei. La 25 iulie 2001 tranzacŃia respectivă a fost 
menŃionată la Registrul ComerŃului, păstrându-se valoarea iniŃială a capitalului social de 
117.150.000 lei. 

Devenind unic acŃionar şi administrator al societăŃii sus-amintite, la aceeaşi dată, a 
decis să vândă numitei S.F., cu care se afla în relaŃii de prietenie, bunurile imobile ale SC 
„A.” SA, care reprezentau practic întregul patrimoniu al acesteia, la valoarea de inventar a 
acestora, de 117.150.000 lei, tranzacŃia având loc la 26.07.2001. 

Acelaşi spaŃiul este răscumpărat, la 27.08.2001, de către SC „N.” SRL- administrată 
de asemenea de către inculpata B.C.- de la cumpărătoarea iniŃială, S.F., de data aceasta cu 
preŃul de 3 miliarde de ROL. 

Tribunalul reŃine că pentru existenŃa infracŃiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 
lit.a din Legea nr.241/2005, este necesar ca făptuitorul să ascundă obiectul sau sursa 
impozabilă, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaŃiilor fiscale. 

Ascunderea bunului sau sursei impozabile, cerută de legiuitor pentru existenŃa 
infracŃiunii, se poate realiza, dat fiind specificul infracŃiunii, printre altele, prin disimularea 
unor operaŃiuni reale. 

Astfel, deşi aparent legale, tranzacŃiile succesive cu privire la imobilul din str.L., 
denotă intenŃia inculpatei B.C., administrator la două societăŃi comerciale, de a transfera 
bunul imobil sus-menŃionat, din patrimoniul SC „A.” (unde avea calitatea de administrator), 
în patrimoniul S.C. „N.” S.R.L. Iaşi (unde avea calitate de asociat şi administrator alături de 
B. M.), folosindu-se de o persoană interpusă, pentru a eluda dispoziŃiile art. 22 alin.2 din 
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OG nr.70/1994 care obligă ca „în cazul tranzacŃiilor dintre contribuabili sau dintre aceştia şi 
o persoană fizică sau o entitate fără personalitate juridică, care participă sub orice formă la 
conducerea, controlul sau capitalul altui contribuabil sau altei entităŃi, fără personalitate 
juridică, valoarea ce va fi recunoscută de autoritatea fiscală este valoarea de piaŃă a 
tranzacŃiilor.” 

Această intenŃie rezultă dintr-o serie de elemente extrase din datele concrete ale 
cauzei, care înlătură şi apărarea inculpatelor, şi care relevă existenŃa unui plan bine pus la 
punct de către cele două inculpate în vederea fraudării intereselor financiare ale statului. 

Astfel, „intenŃionând să se asocieze” ( aşa cum susŃine inculpata S.F.) cu inculpata 
B.C. la SC „N.”, inculpata S.F. în virtutea relaŃiei de prietenie cu B.C., cumpără foarte ieftin 
(mult sub preŃul pieŃii) un spaŃiu comercial de la SC „A.”, cu scopul iniŃial declarat de a-l 
aduce ca aport în natură, în calitate de asociat în patrimoniul SC „N.”. Este evident că încă 
de la început, scopul tranzacŃiei a fost ca spaŃiul respectiv să transleze din patrimoniul unei 
societăŃi, în patrimoniul celeilalte societăŃi, ambele administrate de B.C., şi de aceea, cu 
eludarea dispoziŃiilor legale care impunea ca vânzarea practicată între două societăŃi cu 
acelaşi administrator să nu poată fi făcută decât la valoarea de piaŃă a imobilului. 

Deşi vinovăŃia reprezintă, din punct de vedere juridic, atitudinea psihică subiectivă a 
făptuitorului faŃa de fapta şi urmările acesteia, totuşi aceasta se obiectivează în plan material 
prin conduita exterioară a persoanei şi permite organului judiciar stabilirea gradului şi 
formei de vinovăŃie. 

Or, inculpatele susŃin în principal că au acŃionat exclusiv cu buna credinŃă, în 
contextul legal în care nicio dispoziŃie normativă nu interzicea SC „A.” să înstrăineze 
bunurile societare la valoarea contabilă înregistrată către un terŃ, în speŃă, inculpata S.F.. 

Este de netăgăduit că în condiŃiile în care intenŃia reală a părŃilor ar fi fost de a se 
realiza o simplă tranzacŃie comercială între SC „A.” şi S.F. legea penală nu devenea 
incidentă.  

Însă în cauza succesiunea operaŃiunilor comerciale între SC „A.”, (prin administrator 
B.C.) şi S.F., respectiv între S.F. SC „N.” SRL, intervalul de timp extrem de scurt, variaŃia 
spectaculoasă a preŃului de achiziŃionare, respectiv de revanzare, situaŃia incertă a 
„restituirii” diferenŃei de preŃ în contul inculpatei B.C., toate acestea obiectivează în plan 
juridic intenŃia reală a inculpatelor de a disimula finalitatea adevărată urmărită, aceea de a 
transla bunurile imobile ale SC „A.” în patrimoniul SC „N.” SRL, fără a se plăti preŃul 
pieŃii. 

Ascunderea masei impozabile nu putea fi realizată decât prin realizarea unui contract 
fictiv, deghizat sau prin interpunere de persoane. Or, în cauză, situaŃia faptică relevă fără 
echivoc că inculpata S.F. a avut rolul de persoana interpusă pentru a permite inculpatei B.C. 
să dobândească pentru SC „N.” SRL bunurile imobile ale SC „A.” la valoarea contabilă 
înregistrată ( în detrimentul acestei din urmă societăŃi). 

De altfel, dacă inculpata S.F. ar fi acŃionat de bună credinŃă şi poate , din varii 
motive, nu ar mai fi putut respecta planul iniŃial, ea ar fi avut posibilitatea de a revinde 
bunul cumpărat către SC „A.”, sau chiar către SC „N.” SRL cu suma de achiziŃie. Însă ceea 
ce au urmărit inculpatele, totodată, a fost de a se obŃine o linie de creditare, creând din nou 
aparenŃa să suma solicitată cu titlu de împrumut va fi folosită la achiziŃionarea imobilului 
situat în Iaşi, în suprafaŃă de 721,52 m2 şi terenul aferent acestuia, de 42 m2). De altfel, aşa 
cum recunoaşte inculpata S.F. preŃul primit de 3 miliarde ROL a fost parŃial restituit „într-un 
cont personal al incupatei B.C.”. 

În consecinŃă, procedând însă în maniera reŃinută de organul de urmărire penală, 
inculpatele, pe baza înŃelegerii dintre ele, au ascuns masa impozabilă reală a SC „A.”, 
sustrăgându-se astfel, de la plata impozitului pe profit în sumă de 436.737.732 lei. 

În aceste împrejurări, fapta inculpatei B.C. întruneşte elementele constitutive ale 
infracŃiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 lit.a din Legea nr.241/2005, iar fapta 
inculpatei S.F., complicitate la infracŃiunea sus-menŃionată. 

AcŃionând în maniera mai sus-expusă, inculpata B.C., în mod evident a folosit cu 
rea-credinŃă bunurile sau creditul societăŃii SC „A.”, subsumându-le intereselor sale în 
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cadrul celeilalte societăŃi pe care o administra, SC „N.” SRL, precum şi interesului său 
personal (având în vedere că mare parte din suma de 3 miliarde de lei vechi, cu care „N.” a 
cumpărat de la inculpata S. imobilul în discuŃie au intrat în contul personal al inculpatei B.), 
fiind întrunite şi elementele constitutive ale infracŃiunii prev. de art.272 pct.2 din Legea 
nr.31/1990, în ce o priveşte pe B.C. şi de complicitate la această infracŃiune în ce o priveşte 
pe S.F.. 

Critica inculpatelor conform cu care prima instanŃă a dat, în mod nejustificat, 
prevalenŃă probelor administrate în defavoarea inculpatelor, neŃinând seama de concluziile 
expertizei contabilă efectuată în cauză, în cursul cercetării judecătoreşti, este nefondată, 
Tribunalul reŃinând că nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită, putând servi la aflarea 
adevărului doar în condiŃiile în care se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză. 
Din punctul de vedere al instanŃei de faŃă, concluziile formulate de expertul contabil exced 
rolului acestuia, verificarea încălcării de către inculpate a dispoziŃiilor legale şi stabilirea 
caracterului penal a faptelor săvârşite de acestea fiind apanajul exclusiv al instanŃelor 
judecătoreşti.  

Critica inculpatelor referitoare la nemotivarea sentinŃei penale apelate, nu poate fi 
reŃinută. Prima instanŃă a făcut o analiză corespunzătoare a probelor administrate, descriind 
faptele reŃinute în sarcina inculpatelor, cu indicarea datei la care au fost săvârşite şi a locului 
comiterii lor, a examinat condiŃiile de existenŃă ale faptei de evaziune fiscală raportat la 
situaŃia de fapt reŃinută, a modalităŃii de săvârşire, a participanŃilor şi a contribuŃiei fiecăruia 
la săvârşirea faptei respectând exigenŃele art. 356 lit. b, c Cod procedură penală. 

Tribunalul reŃine că motivarea primei instanŃe este relativ deficitară doar în ce 
priveşte infracŃiunea prev. de art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990, reŃinută în sarcina 
inculpatei B.C. şi de complicitate la această infracŃiune în ce o priveşte pe S.F., însă acestă 
deficienŃă (care nu a fost însă obiectul criticilor formulate de părŃi, raportat şi la soluŃia 
adoptată în cauză, ) nu conduce la desfiinŃarea sentinŃei penale sub acest aspect, fiind 
complinită de către instanŃa de apel, aşa cum rezultă din cele ce preced. 

În ce priveşte represiunea penală pentru aceste fapte, Tribunalul reŃine că în mod just 
prima instanŃă a reŃinut că pentru infracŃiunea prev. de art.9 lit.a din Legea nr.241/2005 (dat 
fiind că de la data comiterii faptei şi până în prezent, legislaŃia care reglementează această 
faptă s-a modificat, şi că sub acest aspect, Legea nr.241/2005 apare ca lege penală mai 
favorabilă, în mod corect prima instanŃă a dispus încadrarea juridică a faptei sub incidenŃa 
acestei legi, ulterioară celei în vigoare la data săvârşirii faptei, făcând aplicarea disp. art.13 
C.penal), se impune aplicarea cauzei de nepedepsire prev. de art.10 din norma legală 
menŃionată, având în vedere că, până la primul termen de judecată, inculpata B.C. a achitat 
prejudiciul cauzat bugetului de stat, în valoare de 51.710.lei (RON), cu care ANAF s-a 
constituit parte civilă în cauză (fila 49 dosar cercetare judecătorească). 

În condiŃiile în care s-a constatat incidenŃa în cauză a disp. art.10 din Legea 
nr.241/2005, aplicarea regimului juridic indicat de norma legală este obligatorie şi nu 
facultativă, instanŃa neavând, pe de o parte, facultatea aplicării unei sancŃiuni penale sau 
administrative, după caz, iar pe de altă parte, neavând nici o relevanŃă de comiterea câtor 
infracŃiuni se fac vinovate inculpatele. În consecinŃă, având în vedere că în cazul în speŃă, 
prejudiciul cauzat bugetului de stat , este de până la 50.000 Euro, acesta fiind recuperat până 
la primul termen de judecată, instanŃa aplică o sancŃiune administrativă, care se înregistrează 
în cazierul judiciar, astfel cum în mod corect a aplicat prima instanŃă. 

În ceea ce priveşte infracŃiunea prev. de art.272 pct 2 din Legea nr.31/1990, a cărei 
existenŃă a fost dovedită în cauză, a fost săvârşită de inculpate cu vinovăŃie, sub forma 
coautoratului de către B.C. şi respectiv, a complicităŃii de către S.F.. Tribunalul reŃine că în 
mod corect, prima instanŃă a constatat că răspunderea penală pentru aceste fapte este 
prescrisă, potrivit prevederilor art. 121 -124 Cod penal, dispunând, în baza art. 11 pct. 2 lit. 
b şi art. 10 lit. g Cod procedură penală raportat la art. 122 Cod penal, încetarea procesului 
penal pornit împotriva inculpatelor pentru săvârşirea infracŃiunilor sus -amintite. 

Criticile aduse sentinŃei menŃionate de către D.N.A. –Serviciul Teritorial Iaşi sunt 
întemeiate însă în ce priveşte soluŃia de achitare a inculpatei S.F., în baza art. 11 pct. 2 lit. a 
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combinat cu art. 10 lit. d Cod procedură penală, sub aspectul săvârşirii infracŃiunii prev. de 
art. 11 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 (cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
următoarele considerente: 

Potrivit dispoziŃiilor art. 11 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constituie infracŃiune fapta 
persoanei care, în virtutea funcŃiei, a atribuŃiei ori a însărcinării primite, are sarcina de a 
supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru 
acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operaŃiuni 
comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un 
asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase 
necuvenite. 

În speŃă, inculpata S.F., avea la data comiterii faptei, calitatea de funcŃionar în cadrul 
DGFPJ Iaşi, îndeplinind funcŃia de consilier la Serviciul de Control Fiscal nr. 4 din cadrul 
DirecŃiei de Control Fiscal, având potrivit fişei postului (filele 125 – 128), competenŃa de a 
efectuarea de acŃiuni de control fiscal şi controale tematice, potrivit programelor de 
activitate sau sarcinilor primite de la conducerea direcŃiei menŃionate, îndeplinind, din punct 
de vedere legal, cerinŃa subiectului activ şi a elementului material al infracŃiunii examinate.  

În această privinŃă este de observat că textul încriminator nu impune şi cerinŃa ca 
făptuitorul (persoana cu atribuŃiile prevăzute de lege) să-şi exercite în mod efectiv atribuŃiile 
de a supraveghea, de a controla sau de a lichida chiar la agentul economic privat pentru care 
realizează intermedierea sau înlesnirea efectuării unor operaŃiuni comerciale sau financiare, 
legiuitorul impunând doar condiŃia pentru subiectul activ al infracŃiunii, de a deŃine sau 
exercita o funcŃie sau să îndeplinească o însărcinare, deci de a avea atari competenŃe, 
competenŃe care sunt incompatibile cu efectuarea de operaŃiuni financiare, ca acte de 
comerŃ. 

 Calitatea cerută de legiuitor pentru subiectul activ al infracŃiunii este inseparabil 
legată de calitatea de funcŃionar, aşa cum este ea definită în art. 147 Cod penal şi de 
competenŃa acestuia de a controla, de a supraveghea sau lichida un agent economic. 

În consecinŃă apărarea formulată de inculpata S.F. că nu ar exercitat în fapt 
niciodată, acte specifice funcŃiei, la nici una dintre societăŃile inculpatei B.C., nu prezintă 
relevanŃă în cauză. 

Elementul material al infracŃiunii constă, potrivit textului legal, în îndeplinirea 
vreunei însărcinări pentru agentul economic privat, prin intermedierea sau înlesnirea 
efectuării unor operaŃiuni comerciale sau financiare de către acesta, ori de participare cu 
capital, la un asemenea agent economic. 

În speŃă, elementul material al infracŃiunii examinate, s-a concretizat în 
intermedierea (mijlocirea) şi înlesnirea (facilitarea) transferului imobilelor menŃionate din 
patrimoniul S.C. „A.” S.A. în patrimoniul societăŃii SC „N.” SRL, administrată de inculpata 
B.C., prin cumpărarea şi ulterior, revânzarea lor, în scopul ascunderii masei reale 
impozabile, şi implicit a diminuării obligaŃiilor fiscale (impozit pe profit) datorate bugetului 
de stat de societatea vânzătoare. 

Tribunalul reŃine totodată că, indiferent de modalitatea de săvârşirea a elementului 
material (care potrivit textului legal este alternativă), pentru existenŃa laturii obiective a 
infracŃiunii este necesar ca acŃiunea/inacŃiunea făptuitorului să fie de natură să aducă 
făptuitorului, direct sau indirect foloase necuvenite.  

Legea nu cere pentru existenŃa laturii obiective a infracŃiunii realizarea efectivă de 
către făptuitor, direct sau indirect a foloaselor necuvenite, fiind necesar dar şi suficient 
numai ca fapta care defineşte elementul material să aibă aceste aptitudini, să creeze această 
posibilitate. Realizarea – direct sau indirect – de foloase necuvenite, nu condiŃionează dar 
nici nu exclude existenŃa laturii obiective a infracŃiunii. 

Folosul – în accepŃiunea generală – înseamnă câştig, material sau moral, avantaj, 
profit beneficiu, însă, din punctul de vedere al instanŃei, acesta condiŃionează existenŃa 
infracŃiunii numai atunci când este material sau este de natură morală, dacă acesta poate 
avea consecinŃe materiale imediate sau mai îndepărtate. Totodată, folosul poate fi direct, 
adică rezultat nemijlocit din acŃiunea care defineşte elementul material, dar şi indrect, 
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mediat de factori adiacenŃă acestuia, dar esenŃialmente dependentă de el. 
În speŃă, inculpata S.F. a cumpărat de la agentul economic SC „A.” SA, administrată 

de B.C., bunuri imobile cu suma de 117.500.000 lei ROL, pe care le-a revândut, într-un 
interval de mai puŃin de o lună, fără a aduce nici un fel de îmbunătăŃiri imobilelor 
achiziŃionate, unei alte societăŃi, administrate, de asemenea de B.C. (şi în care dorea să 
devină asociat), cu suma de 3.000.000.000 lei ROL. Împrejurarea că ar fi restituit mare parte 
din profitul astfel obŃinut, inculpatei B.C. (în condiŃiile în care imobilele respective 
aparŃinuseră societăŃii administrate de B. şi nu inculpatei B., în calitate de persoană fizică) 
nu prezintă relevanŃă, ci el denotă înŃelegerea dintre cele două inculpate, de a obŃine pentru 
sine un folos material. Mai mult, inculpata a şi obŃinut pentru sine un folos material, 
restituind doar parŃial preŃul obŃinut din vînazarea imobilului către SC „N.”, sumă ce 
urmează a fi confiscată de instanŃă. 

Sub aspectul laturii subiective, inculpata a săvârşit fapta cu forma de vinovăŃie a 
intenŃiei directe, S.F. având reprezentarea că intermediază şi înlesneşte transferul imobilelor 
de la SC „A.” SA, la SC „N.” SRL, ca persoană fizică interpusă, (pentru varii considerente 
declarate: pentru a aduce spaŃiul respectiv ca aport în natură la această din urmă societate ca 
urmare a asocierii în cadrul acestei societăŃi, în virtutea relaŃiei de prietenie cu inculpata B.), 
scopul fiind acela de a transfera, într-o formă sau alta, proprietatea din str.L., de la SC „A.” 
la SC „N.”, „ocolind” dispoziŃiile legale care impuneau în cazul transferului direct între cele 
două societăŃi, administrate de aceeaşi persoană, stabilirea unui preŃ de piaŃă a imobilului, şi 
ca atare, de a nu plăti impozitul pe profitul obŃinut. 

Cumpărând imobilul aparŃinând SC „A.” la valoarea contabilă a acestuia, SC „A.” 
SA, nu a realizat nici un fel de profit, inculpata Bau Cornelia, în calitate de administrator la 
SC „N.” SRL, a obŃinut un credit bancar în vederea cumpărării aceluiaşi spaŃiu comercial, 
înregistrând în contabilitatea acestei din urmă societăŃi cheltuieli deductibile, în timp ce 
inculpata B.C. a primit în contul personal de persoană fizică, suma de 2.700.000.000 lei 
ROL, de la inculpata S.F.. 

Tribunalul constată că, deşi a dispus achitarea inculpatelor şi respectiv încetarea 
procesului penal pentru infracŃiunile pentru care au fost trimise în judecată, prima instanŃă a 
reŃinut incidenŃa în cauză a concursului real de infracŃiuni, prev. de art.33 lit.a C.penal, 
adiŃionând textul de lege menŃionat la încadrarea juridică dată fiecărei dintre infracŃiunile 
pentru care a pronunŃat soluŃiile sus-menŃionate, operaŃiune care apare ca fiind nelegală. 

În ceea ce priveşte criticile formulate de AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală- 
prin DGFP Iaşi, referitoare la omisiunea instanŃei de a obliga inculpatele la plata majorărilor 
de întârziere, de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, Tribunalul constată că acestea sunt 
nefondate, având în vedere că pentru obligarea inculpatelor la plata de despăgubiri civile, 
prejudiciul stabilit în sarcina acestora trebuie să fie cert, lichid şi exigibil. Prejudiciul 
îndeplinea condiŃiile cerute de lege la data de 25.04.2002, dată la care organul de control al 
părŃii civile a stabilit cuantumul prejudiciului, cauzat bugetului de stat, după această dată 
nefiind posibilă calcularea de penalităŃi, aşa cum a solicitat partea civilă cu ocazia 
constituirii de parte civilă. Mai mult, Tribunalul reŃine că încă din 12.10.2001, se hotărăşte 
dizolvarea societăŃii prin voinŃa unicului acŃionar, condiŃii în care calcularea de penalităŃi în 
sarcina persoanei juridice nu mai este posibilă. 

La individualizarea judiciară a pedepsei aplicată inculpatei S.F., instanŃa a făcut 
aplicarea criteriilor prev. de art. 72 Cod penal, referitoare la dispoziŃiile părŃii generale a 
Codului penal, la limitele de pedeapsă stabilite de legea specială pentru infracŃiunea 
săvârşită, gradul de pericol social al faptei comise de inculpată, iar pe de altă parte, a Ńinut 
seama de persoana inculpatei, care nu este cunoscută cu antecedente penale (fiind la prima 
abatere) şi care a avut un comportament bun în societate anterior săvârşirii faptei, care a 
adoptat o poziŃie procesuală parŃial corectă, prezentându-se în faŃa autorităŃilor, apreciind că 
pentru reeducarea inculpatei este suficientă aplicarea unei pedepse orientate spre minimul 
special prevăzut de lege pentru infracŃiunea săvârşită.  

Tribunalul a apreciat că pe perioada procesului penal, inculpata a realizat gravitatea 
faptei săvârşite iar funcŃiile de constrângere si de reeducare, precum si scopul preventiv al 
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pedepsei pot fi realizate numai printr-o justa individualizare a sancŃiunii, cu luarea in 
considerare a persoanei căreia ii este destinata pentru a fi ajutata sa se schimbe, in sensul 
adaptării ei la cerinŃele socio-etice impuse de societate.  

Tribunalul a constatat că, in raport de circumstanŃele reale ale faptei si 
circumstanŃele ce caracterizează persoana inculpatei expuse si văzând ca sunt îndeplinite 
condiŃiile prev. de art. 81 alin.1 C.p. rap. la art. 81 lit. b si c C.p., inculpata a dobândit 
vocaŃia la suspendarea condiŃionata a executării pedepsei, toate aceste elemente 
fundamentând convingerea instanŃei că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea 
acesteia.  

Având în vedere că pedeapsa accesorie însoŃeşte de drept pedeapsa închisorii, pe 
durata şi în condiŃiile prev. de art.71 Cod penal, instanŃa a interzis inculpatei S.F. drepturile 
prev.de art.64 lit. a teza a-II-a Cod penal şi lit.b C.penal, motivat de natura infracŃiunii 
comise, care o face incompatibilă cu exerciŃiului dreptului de a fi ales în autorităŃile publice 
sau în funcŃii elective publice şi a dreptului de a ocupa o funcŃie implicând exerciŃiul 
autorităŃii de stat. 

Având în vedere hotărârea CEDO Hirst contra marii Britanii din 06.10.2005, prin 
care s-a hotărât că interzicerea de drept a drepturilor electorale încalcă art. 3 Protocolul 1, 
instanŃa a constatat că nu se mai poate face aplicarea direct, de drept şi fără vreo motivaŃie a 
art. 71-64 lit a şi b din C.pen.  

Aşadar, în ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanŃa a reŃinut că natura faptei 
săvârşite şi ansamblul circumstanŃelor infracŃionale duc la concluzia existenŃei unei 
nedemnităŃi in dobândirea funcŃiilor publice, insa nu si în exercitarea drepturilor de natură 
electorală prev. de art 64 lit. a şi b din C.p. 

Pentru aceste considerente, in baza art. 71 C.p. instanŃa a interzis inculpatei, 
drepturile prevăzute de art. 64 lit. a si lit. b teza a II a C.p. de la rămânerea definitiva a 
hotărârii si pana la executarea in întregime sau considerarea ca executata a pedepsei 
principale.  

InstanŃa nu a interzis dreptul prev. de art.64 lit.c Cod penal, întrucât inculpata nu s-a 
folosit la săvârşirea faptei de vreo funcŃie, profesie sau activitate, infracŃiunea fiind săvârşită 
de către o persoană care, în calitatea ce o avea în cadrul unei instituŃii de stat, era 
incompatibilă cu acŃiunile comise în favoarea unui agent economic. 

In baza art. 71 alin. 5 C.p. s-a suspendat executarea pedepsei accesorii aplicate 
inculpatei S.F. pe durata suspendării condiŃionate a executării pedepsei principale. 

Tribunalul a confiscat de la inculpata S.F., în folosul statului, suma de 18285 lei 
(RON), reprezentând folosul material obŃinut prin săvârşirea infracŃiunii pentru care s-a 
dispus condamnarea acesteia, ca urmare a operaŃiunilor de intermediere şi înlesnire a 
vânzării spaŃiului deŃinut de SC „A.” SA către SC „N.” SRL, având în vedere că din suma 
de 3 miliarde de lei vechi obŃinuŃi din vânzarea spaŃiului, inculpata a păstrat suma de 
300.000.000 lei vechi ( astfel cum rezultă din declaraŃia inculpatei dată în faza urmăririi 
penale, aspect confirmat de declaraŃiile inculpatei B.C., cu privire la acest aspect), din care a 
scăzut suma de 117.150.000 lei achitaŃi din fondurile personale pentru cumpărarea iniŃială a 
spaŃiului. Tribunalul a inlăturat susŃinerile inculpatei, făcute în faŃa instanŃei de apel, care nu 
se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză, conform cu care suma păstrată a 
fost de aproximativ 170.000.000 lei vechi, în care se include preŃul iniŃial plătit pentru spaŃiu 
şi taxele notariale. 

În termenul prev. de art. 383 al. 1 cod procedură penală hotărârile au fost recurate de 
partea civilă A.N.A.F. prin DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Iaşi şi de 
inculpatele B.C. şi S.F. şi criticate pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Partea civilă susŃine că în mod greşit instanŃa de fond şi cea de apel au respins 
cererea de obligare a inculpatei B.C., administrator la S.C. „N.” S.R.L. Iaşi la plata 
majorărilor de întârziere, în cuantum de 0.06% pe fiecare zi de întârziere, majorări calculate 
de la data de 25.04.2002, data încheierii actului de control şi până la data de 21.02.2007 
când a fost achitat prejudiciul cauzat bugetului de stat, invocând disp. Art. 21 şi art. 120 din 
OUG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.  
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Primul motiv de recurs de inc. S.F. vizează nelegalitatea deciziei Tribunalului şi este 
fundamentat pe Decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 694/20.05.2010 publicată în M. O. nr. 
392/14.06.2010 prin care au fost declarate neconstituŃionale disp. art. I pct. 184 din Legea 
nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea c.pr.p. referitoare la modificarea disp. art 
385 ind. 9 alin. 1 pct. 12 c.pr.p.  

Se apreciază de către recurentă că în situaŃia în care instanŃa investită cu rejudecarea 
apelului ar fi constatat că sunt întrunite cerinŃele impuse de lege ce condiŃionează existenŃa 
faptelor asimilate infracŃiunilor de corupŃie, sub aspectul laturii obiective ar fi trebuit să 
desfiinŃeze sentinŃa pronunŃată şi să dispună trimiterea spre rejudecare la prima instanŃă 
pentru a se realiza trecerea cauzei prin două grade de jurisdicŃie pe fond. 

Neprocedând în acest fel s-a ajuns la situaŃia de faŃă în care inculpata recurentă a fost 
judecată şi condamnată, pentru prima dată în apel, fără a avea posibilitatea să critice în 
recurs hotărârea pronunŃată în condiŃiile în care nu mai era prevăzut cazul de casare ce 
vizează expres verificarea întrunirii elementelor constitutive ale infracŃiunii. 

Inculpata S.F. critică hotărârea şi sub aspectul netemeiniciei, susŃinând că în mod 
greşit instanŃa de apel, în rejudecare, a înlăturat din sentinŃa primei instanŃe dispoziŃia de 
achitare pentru săvârşirea infracŃiunii prev. de art. 11 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, reŃinând 
că inculpata la data comiterii faptei îndeplinea din punct de vedere legal cerinŃa subiectului 
activ al acestei infracŃiuni. 

Se argumentează că faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale acestei 
infracŃiuni, respectiv calitatea subiectului activ, aşa încât se impune achitarea inculpatei S.F. 
pentru infracŃiunea prev. de art. 11 alin. 1 din Legea nr. 78/200, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a 
şi art. 10 lit. d din c.pr.p. 

Legiuitorul cere ca autorul infracŃiunii să fie un funcŃionar cu atribuŃii de control şi 
supraveghere care să îşi fi exercitat în mod efectiv aceste atribuŃii la agentul economic 
privat în favoarea căruia acŃionează în vreuna dintre variantele prev. de art. 11 alin. 1 din 
Legea nr. 78/2000. 

Din actele dosarului rezultă că S.C. „N.” S.R.L. şi S.C. „A.” S.A. nu au făcut 
obiectul unor inspecŃii fiscale în care S.F. să fi făcut parte din echipa de control până la data 
de 16.01.2007 când s-a suspendat raportul de serviciu. 

Inculpata recurentă B.C. invocă motivul de casare prev. de art. 385 ind. 9 pct. 18 
C.pr.pen. susŃinând că atât instanŃa de fond, cât şi cea de apel, au reŃinut o stare de fapt 
neconformă cu realitatea, nefiind bazată pe o interpretare judicioasă a probelor administrate 
în cauză cu referire la expertiza contabilă judiciară. 

În mod greşit s-a reŃinut că recurenta B.C. ar fi transferat bunul imobil în 
patrimoniul S.C. „N.”S.R.L. folosindu-se de o persoană interpusă, coinculpata S.F., pentru 
a eluda dispoziŃiile art. 22 alin. 2 din O.G. nr.70/1994 în vederea fraudării intereselor 
financiare ale statului. 

Din actele şi lucrările dosarului rezultă contrariul celor reŃinute de instanŃa de apel şi 
anume că recurenta B.C. a decis înlocuirea aportului în natură cu aport echivalent în 
numerar iar preŃul de vânzare a activului a fost stabilit la valoarea înscrisă în evidenŃele 
contabile, preŃ real declarat la întocmirea actelor translative ale dreptului de proprietate. 

Prin expertiza financiar contabilă dispusă de prima instanŃă s-a stabilit că 
înstrăinarea imobilului în litigiu la valoarea capitalului social înscris la O.R.C. Iaşi a fost 
corectă, suma obŃinută prin vânzare intrând în capitalul societăŃii. 

Din analiza întregului material probator administrat în cauză, nu rezultă o 
subevaluare a imobilului în sensul avut în vedere de dispoziŃiile art. l alin. l din 
H.G.403/2000 care precizează că „societăŃile comerciale, indiferent de forma de 
proprietate... pot proceda la reevaluarea clădirilor, construcŃiilor speciale ... existente în 
patrimoniul lor". Recurenta susŃine că o eventuală reevaluare a imobilului era facultativă, 
aspect confirmat şi de concluziile expertului care relevă că B.C. putea aprecia în mod liber 
asupra preŃului de vânzare, fără a fi nevoită să apeleze la o evaluare de specialitate. 

Fiind vorba de o simplă tranzacŃie, nici o dispoziŃie legală nu impunea efectuarea 
vreunui raport de expertiză, singura obligaŃie fiind aceea ca imobilul să nu fie vândut sub 
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valoarea contabilă înregistrată. 
Solicită a se constata că în speŃa de faŃă nu sunt incidente dispoziŃiile art.22 din 

OrdonanŃa nr.70/1994 privind impozitul pe profit, aşa cum în mod greşit au reŃinut ambele 
instanŃe. 

În cazul de faŃă coinculpata S.F., în calitate de cumpărător-persoană fizică, nu se 
regăseşte în niciuna din condiŃiile specificate de lege, întrucât nu a participat la conducerea, 
controlul sau capitalul nici unei societăŃi comerciale, nu a fost asociat sau acŃionar, nu a 
făcut parte din consiliul de administraŃie, nu participat la Adunarea Generală a AsociaŃilor, 
nu a efectuat controlul la aceste societăŃi nici în calitate de cenzor şi nici în calitate de organ 
fiscal şi nu a participat la capitalul social al nici unei societăŃi. 

Concluziile expertului desemnat de instanŃă au infirmat întreaga construcŃie greşită, 
interpretativă a raportului de constatare întocmit de specialistul D.N.A. (ce a fundamentat 
soluŃia pronunŃată de instanŃa fondului, preluată de prima instanŃă de control judiciar) 
subliniind argumentat că nu s-a adus nici un prejudiciu statului cu ocazia lichidării firmei 
a cărei procedură a demarat ulterior. 

Dat fiind faptul că la primul termen de judecată, inculpata B.C. a depus la dosar 
dovada achitării în întregime a prejudiciului, instanŃele nu au mai analizat existenŃa ori 
inexistenŃa vinovăŃiei ambelor inculpate, prin prisma întregului probatoriu administrat în 
cauză, constatând doar că există o cauză de aplicare a unei sancŃiuni administrative 
incidentă celei de a treia ipoteză a art. 10 din Legea nr. 241/2005. 

Inculpata recurentă B.C., susŃine că nu a mai beneficiat de prezumŃia de 
nevinovăŃie în faŃa primei instanŃe, prezumŃie care operează până la rămânerea definitivă a 
unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, prin constatarea achitării presupusului 
prejudiciu, ceea ce a condus la încetarea procesului penal şi aplicarea unei sancŃiuni 
administrative şi nu prin probe care, dacă ar fi fost în mod corect şi echitabil apreciate, ar 
fi dus la o soluŃie de achitare. 

Pentru motivele expuse, în conformitate cu dispoziŃiile art385 indice 15 pct2 lit. 
"c" solicit ă admiterea recursului declarat împotriva deciziei pronunŃată de instanŃa de 
apel, casarea acesteia precum şi desfiinŃarea hotărârii primei instanŃe şi trimiterea cauzei 
pentru rejudecarea primei instanŃe, Judecătoria Iaşi, pentru a proceda la o nouă 
apreciere a probelor administrate în cursul cercetării judecătoreşti, fundamentând astfel 
soluŃia de achitare solicitată de sub învinuirea săvârşirii infrac Ńiunii de „evaziune 
fiscală", nefiind dovedită vinovăŃia inculpatei. 

Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate ce vizează 
cazurile de casare prev. de art. 3859 pct. 12, pct. 18 Cod procedură penală, dar şi din 
oficiu, în limite procedurale, Curtea apreciază că recursurile nu sunt fondate, pentru 
considerentele ce urmează: 

Urmare Deciziei CurŃii ConstituŃionale nr. 694 din 20 mai 2010, prin care s-a 
constatat neconstituŃionalitatea dispoziŃiilor legale referitoare la modificarea art. 385 alin. 
19 pct. 12, Cod procedură penală, instanŃa constată că, la acest moment cazul de casare 
prev. de art. 385 alin. 19 pct. 12, poate fi invocat, în varianta anterioară modificării aduse 
prin Legea 356/2006. 

Prin urmare, se permite părŃii să conteste pe calea recursului o hotărâre nelegală 
ce vizează incidenŃa unui caz de achitare şi anume acela când nu sunt întrunite 
elementele constitutive ale infracŃiunii, nefiind astfel privată de un grad de jurisdicŃie. 

În aceste condiŃii, nu poate fi primită critica de nelegalitate formulată de inculpata 
S.F.. 

Este neîntemeiată şi critica adusă hotărârilor de ambele inculpate, ce vizează 
infracŃiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. „a” din Legea 241/2005, cu privire la 
care s-a dat eficienŃă dispoziŃiilor art. 10 din aceiaşi lege, dispunându-se încetarea 
procesului penal şi aplicarea unor sancŃiuni administrative ambelor inculpate; critică ce 
a fost invocată şi în apel şi examinată de instanŃa de control judiciar. 

Înainte de a constata incidentă situaŃia prevăzută de art. 10 alin. 1 teza a II-a din 
Legea 245/2001, a dispune încetarea procesului penal şi aplicarea unor sancŃiuni 
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administrative celor două inculpate, în conformitate cu dispoziŃiile legii procesual penale, 
respectiv art. 11 pct. 2 lit.”b” şi art. 10 lit. „i” Cod procedură penală - instanŃa de fond a 
analizat prin prisma probelor din dosar şi a condiŃiilor legale incidente, susŃinerile 
inculpatelor cu privire la existenŃa infracŃiunii prev. de art. 9 din Legea 241/2005, atât 
sub aspectul laturii obiective cât şi al laturii subiective. 

Coroborând înscrisurile de la filele 15-332 dosar urmărire penală, declaraŃiile 
martorilor şi ale inculpatelor de pe tot parcursul procesului penal, rezultă cu certitudine 
vinovăŃia inculpatelor , care au acŃionat cu intenŃie directă, pentru a prejudicia bugetul de 
stat. 

Pentru existenŃa infracŃiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.a din Legea 
nr.241/2005, este necesar ca făptuitorul să ascundă obiectul sau sursa impozabilă, în scopul 
sustragerii de la îndeplinirea obligaŃiilor fiscale. 

Ascunderea bunului sau sursei impozabile, cerută de legiuitor pentru existenŃa 
infracŃiunii, se poate realiza, printre altele, şi prin disimularea unor operaŃiuni reale, 
modalitate adoptată de inculpate. 

Deşi aparent legale, tranzacŃiile succesive cu privire la imobilul din str.L., denotă 
intenŃia inculpatei B.C., administrator la două societăŃi comerciale, de a transfera bunul 
imobil sus-menŃionat, din patrimoniul SC „A.” (unde avea calitatea de administrator), în 
patrimoniul S.C. „N.” S.R.L. Iaşi (unde avea calitate de asociat şi administrator alături de B. 
M.), folosindu-se de o persoană interpusă, pentru a eluda dispoziŃiile art. 22 alin.2 din OG 
nr.70/1994. Potrivit dispoziŃiilor legale sus menŃionate „în cazul tranzacŃiilor dintre 
contribuabili sau dintre aceştia şi o persoană fizică sau o entitate fără personalitate juridică, 
care participă sub orice formă la conducerea, controlul sau capitalul altui contribuabil sau 
altei entităŃi, fără personalitate juridică, valoarea ce va fi recunoscută de autoritatea fiscală 
este valoarea de piaŃă a tranzacŃiilor.” 

Inculpata S.F. în virtutea relaŃiei de prietenie cu B.C., a cumpărat cu mult sub preŃul 
pieŃii, un spaŃiu comercial de la SC „A.”, cu scopul iniŃial declarat de a-l aduce ca aport în 
natură, în calitate de asociat în patrimoniul SC „N.”. Este evident că încă de la început, 
scopul tranzacŃiei a fost ca spaŃiul respectiv să fie trecut din patrimoniul unei societăŃi, în 
patrimoniul celeilalte societăŃi, ambele administrate de B.C., cu eludarea dispoziŃiilor legale 
care impuneau ca vânzarea practicată între două societăŃi cu acelaşi administrator să nu 
poată fi făcută decât la valoarea de piaŃă a imobilului. 

Succesiunea operaŃiunilor comerciale între SC „A.” şi S.F., respectiv între S.F. SC 
„N.” SRL, intervalul de timp foarte scurt, variaŃia preŃului de achiziŃionare, respectiv de 
revanzare, situaŃia incertă a „restituirii” diferenŃei de preŃ în contul inculpatei B.C., toate 
acestea obiectivează în plan juridic intenŃia reală a inculpatelor de ascundere a masei 
impozabile. Din probele dosarului rezultă că inculpata S.F. a avut rolul de persoana 
interpusă pentru a permite inculpatei B.C. să dobândească pentru SC „N.” SRL bunurile 
imobile ale SC „A.” la valoarea contabilă înregistrată în detrimentul acestei din urmă 
societăŃi. 

Inculpata S.F. a recunoscut că preŃul primit de 3 miliarde ROL a fost parŃial restituit 
„într-un cont personal al inculpatei B.C.”. 

Pe baza înŃelegerii dintre ele, inculpatele au ascuns masa impozabilă reală a SC 
„A.”, sustrăgându-se astfel, de la plata impozitului pe profit în sumă de 436.737.732 lei. 

Fapta inculpatei B.C. întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de evaziune 
fiscală, prev. de art.9 lit. a din Legea nr.241/2005, iar fapta inculpatei S.F., complicitate la 
infracŃiunea sus-menŃionată. 

SusŃinerile inculpatelor potrivit cărora prima instanŃă a dat, în mod nejustificat, 
prevalenŃă probelor administrate în defavoarea inculpatelor, neŃinând seama de concluziile 
expertizei contabilă efectuată în cauză, în cursul cercetării judecătoreşti, este nefondată, 
Tribunalul reŃinând judicios că nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită, putând servi 
la aflarea adevărului doar în condiŃiile în care se coroborează cu celelalte probe administrate 
în cauză. Concluziile formulate de expertul contabil sunt tendenŃioase, verificarea încălcării 
de către inculpate a dispoziŃiilor legale şi stabilirea caracterului penal a faptelor săvârşite de 
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acestea fiind în competenŃa exclusivă a instanŃelor judecătoreşti şi nicidecum al expertului. 
Legea nr.241/2005 apare ca lege penală mai favorabilă, aşa încât, în mod corect 

prima instanŃă a dispus încadrarea juridică a faptei sub incidenŃa acestei legi, ulterioară celei 
în vigoare la data săvârşirii faptei, făcând aplicarea disp. art.13 C.penal). Se impune 
aplicarea cauzei de nepedepsire prev. de art.10 din norma legală menŃionată, având în 
vedere că, până la primul termen de judecată, inculpata B.C. a achitat prejudiciul cauzat 
bugetului de stat, în valoare de 51.710.lei (RON), cu care ANAF s-a constituit parte civilă în 
cauză (fila 49 dosar cercetare judecătorească). 

Elementul material al infracŃiunii examinate, s-a concretizat în intermedierea şi 
înlesnirea transferului imobilelor menŃionate din patrimoniul S.C. „A.” S.A. în patrimoniul 
societăŃii SC „N.” SRL, administrată de inculpata B.C., prin cumpărarea şi ulterior, 
revânzarea lor, în scopul ascunderii masei reale impozabile, şi implicit a diminuării 
obligaŃiilor fiscale (impozit pe profit) datorate bugetului de stat de societatea vânzătoare. 

Legea nu cere pentru existenŃa laturii obiective a infracŃiunii realizarea efectivă de 
către făptuitor, direct sau indirect a foloaselor necuvenite, fiind necesar dar şi suficient 
numai ca fapta care defineşte elementul material să aibă aceste aptitudini, să creeze această 
posibilitate. Realizarea – direct sau indirect – de foloase necuvenite, nu condiŃionează dar 
nici nu exclude existenŃa laturii obiective a infracŃiunii. 

Din probele dosarului rezultă că inculpata S.F. a cumpărat de la agentul economic 
SC „A.” SA, administrată de B.C., bunuri imobile cu suma de 117.500.000 lei ROL, pe care 
le-a revândut, într-un interval de mai puŃin de o lună, fără a aduce nici un fel de îmbunătăŃiri 
imobilelor achiziŃionate, unei alte societăŃi, administrate, de asemenea de B.C. (şi în care 
dorea să devină asociat), cu suma de 3.000.000.000 lei ROL. Împrejurarea că ar fi restituit 
mare parte din profitul astfel obŃinut, inculpatei B.C. (în condiŃiile în care imobilele 
respective aparŃinuseră societăŃii administrate de B. şi nu inculpatei B., în calitate de 
persoană fizică) nu prezintă relevanŃă, ci denotă înŃelegerea dintre cele două inculpate, de a 
obŃine pentru sine un folos material. Inculpata recurentă a şi obŃinut pentru sine un folos 
material, restituind doar parŃial preŃul obŃinut din vânzarea imobilului către SC „N.”, sumă 
ce urmează a fi confiscată de instanŃă. 

Sub aspectul laturii subiective, inculpata a săvârşit fapta cu forma de vinovăŃie a 
intenŃiei directe, S.F. având reprezentarea că intermediază şi înlesneşte transferul imobilelor 
de la SC „A.” SA, la SC „N.” SRL, ca persoană fizică interpusă, scopul fiind acela de a 
transfera, într-o formă sau alta, proprietatea din str.L., de la SC „A.” la SC „N.”, „eludând” 
dispoziŃiile legale care impuneau în cazul transferului direct între cele două societăŃi, 
administrate de aceeaşi persoană, stabilirea unui preŃ de piaŃă a imobilului, şi ca atare, de a 
nu plăti impozitul pe profitul obŃinut. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 11 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constituie infracŃiune fapta 
persoanei care, în virtutea funcŃiei, a atribuŃiei ori a însărcinării primite, are sarcina de a 
supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru 
acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operaŃiuni 
comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un 
asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase 
necuvenite. 

Inculpata S.F., avea la data comiterii faptei, calitatea de funcŃionar în cadrul DGFPJ 
Iaşi, îndeplinind funcŃia de consilier la Serviciul de Control Fiscal nr. 4 din cadrul DirecŃiei 
de Control Fiscal, având potrivit fişei postului, competenŃa de a efectuarea de acŃiuni de 
control fiscal şi controale tematice, potrivit programelor de activitate sau sarcinilor primite 
de la conducerea direcŃiei menŃionate, şi îndeplinea, din punct de vedere legal, cerinŃa 
subiectului activ al infracŃiunii examinate.  

Legea nu impune şi cerinŃa ca făptuitorul să-şi exercite în mod efectiv atribuŃiile de a 
supraveghea, de a controla sau de a lichida chiar la agentul economic privat pentru care 
realizează intermedierea sau înlesnirea efectuării unor operaŃiuni comerciale sau financiare, 
astfel cum susŃine recurenta, legiuitorul impunând doar condiŃia pentru subiectul activ al 
infracŃiunii, de a deŃine sau exercita o funcŃie sau să îndeplinească o însărcinare, deci de a 
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avea competenŃe care sunt incompatibile cu efectuarea de operaŃiuni financiare, ca acte de 
comerŃ. 

Calitatea cerută de legiuitor pentru subiectul activ al infracŃiunii este inseparabil 
legată de calitatea de funcŃionar, aşa cum este ea definită în art. 147 Cod penal şi implicit de 
competenŃa acestuia de a controla, de a supraveghea sau lichida un agent economic. 

În consecinŃă apărarea formulată de inculpata S.F. că nu ar exercitat în fapt 
niciodată, acte specifice funcŃiei, la nici una dintre societăŃile inculpatei B.C., nu prezintă 
relevanŃă în cauză, astfel cum, în mod just a reŃinut şi instanŃa de apel. 

În ce priveşte criticile reiterate în recurs de AgenŃia NaŃională de Administrare 
Fiscală prin D.G.F.P Iaşi, Curtea a reŃinut că nu sunt fondate.  

În mod corect Tribunalul a reŃinut că după data de 25 aprilie 2002 – dată la care 
organul de control al părŃii civile a stabilit cuantumul prejudiciului cauzat bugetului de stat – 
nu a fost posibilă calcularea de penalităŃi, astfel cum a solicitat partea civilă. 

Din probele dosarului rezultă că la 12 octombrie 2001 s-a hotărât dizolvarea 
societăŃii, situaŃie în care calcularea de penalităŃi în sarcina persoanei juridice, nu mai este 
posibilă şi conformitate cu dispoziŃiile art. 111 alin. 4 din OrdonanŃa 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală. 

Constatând că nu sunt motive de casare a hotărârilor recurate, în baza dispoziŃiilor 
art. 38515 pct. 1 lit. „b” Cod procedură penală, Curtea a respins ca nefondate recursurile 
părŃii civile şi ale inculpatelor. 

 

5. Constrângere morală. Modalitate de săvârşire a infracŃiunii 

Constrângerea exercitată era mai ales una morală, inculpata manifestând 
crize de isterie, adresând jigniri, ameninŃând şi uneori exercitând violenŃe 
fizice, astfel încât părŃile vătămate erau impresionate, înfricoşate şi nu 
puteau riposta. Prin tot comportamentul său, descris de toate părŃile 
vătămate ca fiind autoritar, cu violenŃe verbale şi uneori fizice, inculpata 
le-a insuflat acestora un sentiment de frică. PărŃile vătămate au fost puse 
în situaŃia de a nu-şi putea exprima voinŃa într-un mod real, fiind 
controlate psihologic de inculpată.  

Decizia penală nr.162 din 19 octombrie 2010 

Prin sentinŃa penală nr. 797 din data de 29 decembrie 2008 pronunŃată de Tribunalul 
Iaşi, a fost achitată inculpata pentru infracŃiunea de trafic de persoane prev. şi ped. de art. 12 
alin 1 din Legea nr. 678/2001, modificată prin O.U.G. nr. 79/2005, aprobată prin Legea nr. 
287/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal.  

În temeiul disp. art. 14 şi 346 alin 2 Cod procedură penală raportat la disp. art. 998 şi 
următoarele Cod civil, a fost obligată inculpata să plătească părŃilor civile V. (fostă H.) C.-
A. suma de 5000 euro, iar părŃii civile C.D.-M. suma de 5615 euro cu titlu de despăgubiri 
civile. 

A constatat că partea vătămată E. (fostă C.) C.-D. nu s-a constituit parte civilă în 
cauză. 

În temeiul disp. art. 19 alin 1 din Legea nr. 678/2001 raportat la disp. art. 18 lit. e şi 
art. 111 alin 3 Cod penal, s-a dispus confiscarea de la inculpată a sumei de 5000 euro. 

A fost respinsă cererea părŃii vătămate C.D.-M. privind obligarea inculpatei la plata 
daunelor morale. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Prin rechizitoriul D.I.I.C.O.T - Biroul Teritorial Iaşi din data de 22.10.2007, dat în 

dosarul 41D/P/2007, a fost pusă în mişcare acŃiunea penală şi s-a dispus trimiterea în 
judecată a inculpatei, pentru săvârşirea infracŃiunii de trafic de persoane, prev. de art. 12 
alin.1 din Legea 678/2001, modificată prin O.U.G 79/2005, aprobată prin Legea 287/2005, 
cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b Cod penal. 
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În sarcina inculpatei s-a reŃinut că în perioada 2001-2003, a racolat, transportat şi 
exploatat, prin promisiunea câştigării unor sume mari de bani, pe părŃile vătămate C.D.-M., 
H.C.-A., C.G.-D. şi pe martora A. fostă H. A.-M. pe care le-a determinat să danseze şi să se 
prostitueze în mai multe cluburi din Italia, urmărind de fapt o îmbogăŃire rapidă prin 
obligarea victimelor, prin diferite mijloace, să-i predea toŃi banii pe care-i câştigau. 

De asemenea, s-a reŃinut că inculpata a racolat-o şi a transporta-o în Italia pe numita 
B.L., unde a exploatat-o prin obligarea la practicarea prostituŃiei. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a reŃinut următoarele: 
Prin rechizitoriu, inculpata a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracŃiunii de 

trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 din Legea 678/2001, modificată prin O.U.G 
79/2005, aprobată prin Legea 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b Cod penal, 
reŃinându-se următoarea situaŃie de fapt: 

 În cursul lunii iulie 2003, inculpata a racolat-o pe numita B.L., căreia i-a propus să 
se deplaseze în Italia, unde urma să locuiască împreună cu ea, asigurând-o cu această ocazie 
că nu va fi nevoită să lucreze nicăieri. Inculpata s-a ocupat de procurarea paşaportului 
pentru B.L. şi de transportul acesteia în Italia, suportând integral taxele aferente acestor 
activităŃi. Inculpata a făcut deplasarea în Italia, iar ulterior, în cursul lunii august 2003, a 
aşteptat-o şi a preluat-o pe numita B.L., pe care a cazat-o în apartamentul în care locuia. În 
primele două săptămâni de şedere pe teritoriul Italiei, B.L. nu a desfăşurat nici o activitate, 
însă,după această perioadă., inculpata i-a pus în vedere că va trebui să lucreze ca damă de 
companie într-un club de noapte. De asemenea, inculpata i-a explicat că va trebui să accepte 
şi eventualele propuneri din partea clienŃilor, de a întreŃine relaŃii sexuale cu aceştia. IniŃial, 
B.L. a refuzat categoric să desfăşoare astfel de activităŃi, fapt pentru care a fost lovită de 
inculpată şi ameninŃată că va fi vândută unor proxeneŃi. În aceste împrejurări,B.L. a fost 
nevoită să practice prostituŃia în incinta localului, obŃinând suma de circa 3000 euro, bani 
care au fost predaŃi în totalitate inculpatei. Aceasta din urmă o supraveghea în permanenŃă la 
local, pentru a elimina riscul ca B.L. să plece sau să nu desfăşoare activităŃile la care era 
constrânsă. 

La începutul anului 2003, inculpata a contactat-o, prin intermediul numitei H. ( 
actual A.) Ana, pe partea vătămată C.G.-D. şi i-a promis că o poate ajuta să ajungă în Italia, 
unde urma să lucreze ca dansatoare într-un local de noapte. ÎnŃelegerea iniŃială a fost ca să 
primească pentru această intermediere suma de 500 euro lunar, în primele trei luni de 
şedere. Inculpata a ajutat-o pe C.G.-D. să urgenteze procedura eliberării paşaportului, iar în 
cursul lunii februarie 2004, cele două au plecat spre Italia cu un microbuz în care se mai 
aflau partea vătămată H.C. şi alte tinere care aveau aceeaşi destinaŃie, costurile ocazionate 
de transport fiind suportate de inculpată. 

Localitatea de destinaŃie a fost Dezenzano – Italia, iar partea vătămată C.G.-D. a fost 
cazată, împreună cu H.C., într-un apartament închiriat de inculpată. În acelaşi imobil se afla 
şi numita C.D.-M. Partea vătămată a lucrat ca dansatoare într-un local de noapte din 
localitate, împreună cu H.C. Sumele de bani obŃinute erau predate zilnic inculpatei, care le 
asigura că vor primi toŃi banii în momentul întoarcerii în România. În realitate, însă, din 
întreaga sumă de bani obŃinută – respectiv aproximativ 7000 euro, partea vătămată nu a 
primit nimic. Inculpata a folosit în toată perioada diverse mijloace de intimidare pentru a le 
induce părŃilor vătămate o stare de tulburare emoŃională care să le împiedice să plece. 

Conform declaraŃiei părŃii vătămate H. C.-A., aceasta a cunoscut-o pe inculpata tot 
prin intermediul numitei H.A.-M.. Inculpata s-a ocupat de achitarea taxelor pentru eliberarea 
paşaportului şi pentru transport. În localitatea de destinaŃie Dezenzano – Italia, partea 
vătămată a fost cazată într-un apartament în care se mai aflau numitele H.A.-M. şi C.D.-M. 
H.C. a început să lucreze ca dansatoare într-un club, iar sumele de bani obŃinute erau 
predate zilnic inculpatei. Partea vătămată declară că inculpata nu avea nici o ocupaŃie, trăind 
exclusiv din banii primiŃi de la tinerele exploatate. Aceasta din urmă şi-a însuşit întreaga 
sumă de bani obŃinută de partea vătămată, respectiv circa 6000 euro. 

 În cursul lunii ianuarie 2004, martora A. (fostă H.) A.-M. a fost abordată de 
inculpată, care i-a propus să meargă cu ea în Italia pentru a lucra într-un club. Inculpata a 



 51

plătit transportul numitei H.A.-M. până în Italia, iar aici (localitatea Dezenzano) aceasta a 
fost preluată de numita C.D., care a cazat-o în apartament închiriat. Martorei i s-au întocmit 
formalităŃile necesare eliberării permisului de şedere pe teritoriul Italiei, însă în urma unei 
razii efectuate de autorităŃile italiene, sus numita a fost returnată în România. Cunoştea 
faptul că şi numitele C.G.-D. şi H. C.-A. au fost racolate în acelaşi mod de inculpată. 
Ulterior a aflat de la cele două că s-au certat cu inculpata şi au fugit de la ea. 

Partea vătămată C.D.-M. a cunoscut-o pe inculpată în cursul anului 2001 şi cu 
timpul s-a ataşat emoŃional de ea, ajungând să locuiască o perioadă în apartamentul acesteia. 
După un timp, partea vătămată a plecat în Italia, la insistenŃele inculpatei. C.D. a fost 
însoŃită de o prietenă a inculpatei, care a lăsat-o în localitatea Dezenzano, unde partea 
vătămată a fost aşteptată şi cazată de o anume L. Aceasta din urmă i-a găsit de lucru ca 
dansatoare într-un club. Însă după o perioadă C.D. a plecat, locuind în diferite imobile. 

După un timp inculpata a venit în Italia, locuind într-un apartament aparŃinând unui 
cetăŃean italian cu care se împrietenise C.D. Începând cu anul 2003,în respectivul imobil au 
locuit mai multe tinere pe care le adusese inculpata şi căror aceasta le percepea diferite sume 
de bani pentru chirie, în condiŃiile în care, în realitate proprietarul italian al apartamentului 
nu pretindea şi nu primea bani cu acest titlu. 

Partea vătămată arată că inculpata nu a lucrat nicăieri în perioada cât a stat în Italia, 
cunoştea numele unora dintre tinerele în cauză, respectiv H.C., H.A., C.G., B.L., V.F. 

Partea vătămată a trimis sume importante de bani prin intermediul unui serviciu de 
transfer bancar,atât inculpatei cât şi rudelor acestora. 

Aspectele relatate de partea vătămată C.D.-M. au fost confirmate de declaraŃia 
martorei I.A., care în cursul lunii iulie 2004 a călătorit în Italia împreună cu inculpata a fost 
cazată în apartamentul închiriat de C.D. în localitatea Dezenzano, iar pe parcursul şederii a 
observat că inculpata nu a prestat nici o activitate din care să obŃină venituri. Martora a 
sesizat de asemenea, faptul că inculpata avea o atitudine autoritară faŃă de partea vătămată şi 
profita de influenŃa pe care o avea asupra ei. 

Mijloacele de probă care au stat la baza punerii în mişcare a acŃiunii penale şi 
trimiterii în judecată a inculpatei pentru aceste fapte, au fost, potrivit rechizitoriului: 

- plângerile şi declaraŃiile părŃilor vătămate; 
- declaraŃiile martorilor; 
- formulare ale serviciului de transfer bancar; 
- procese-verbale de prezentare pentru recunoaşterea după fotografii; 
- fişe care atestă traficul transfrontalier efectuat împreună de inculpată şi părŃi 

vătămate; 
- declaraŃiile inculpatei; 
- proces –verbal de prezentare a materialului de urmărire penală. 
Probatoriul administrat în prezenta cauză a fost fundamentat în opinia acuzării, în 

principal, pe declaraŃiile părŃilor vătămate şi ale martorilor. DeclaraŃiile părŃilor vătămate 
ascultate cu privire la faptele inculpatei sunt completate de declaraŃiile numitelor A.I., C.G. 
şi C.D., care au fost ascultate în calitate de părŃi vătămate cu privire la faptele de trafic de 
persoane săvârşite de inculpaŃii V.I., Ş.A. şi B.M. trimişi în judecată în altă cauză. În 
declaraŃiile lor, acestea au arătat că le-au văzut pe cele două părŃi vătămate care călătoreau 
spre Italia împreună cu inculpata, confirmând că nu au fost lăsate de inculpată să discute cu 
acestea. Ulterior, le-au revăzut pe celelalte victime, pasager şi în Italia şi au locuit împreună 
timp de patru zile după ce, împreună cu inculpaŃii V.I., Ş.A. şi B.M., numitele A.I., C.G. şi 
C.D. fuseseră evacuate din imobilul în care locuiau. 

Fiind ascultată cu privire la fapta care i se reŃine în sarcină, inculpata a declarat că nu 
ea a fost cea care le-a determinat pe victime să meargă în Italia, ci numitul L.P., care la 
momentul respectiv era asociatul său. De fapt, ea lucrase la o firmă de curăŃenie în Italia, în 
timp ce numita C.D., care fuseseră trimisă tot de L.P., lucrase ca dansatoare într-un bar. 
Inculpata a mai declarat faptul că nu şi-a însuşit nicio sumă de bani din cele la care făcuseră 
referire victimele, ci doar a trimis o parte din sumele câştigate în Ńară, acestea având de 
fiecare dată ca destinatar pe L.P.. DeclaraŃia inculpatei a fost contrazisă de toate celelalte 
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probatorii în cauză. Atât victimele, cât şi martorele au indicat-o pe inculpată drept autoarea 
faptelor şi nu au pomenit nimic despre numitul L.P. De asemenea, formularele serviciului de 
transfer bancar depuse la dosarul cauzei o indicau aproape de fiecare dată pe inculpată ca 
fiind destinatarul sumelor de bani trimise din Italia. 

În cursul cercetării judecătoreşti, instanŃa a dispus audierea nemijlocită a părŃilor 
vătămate V. C.-A. (fostă H.), C.D.-M., E. (fostă C.) G.-D., primele două declarând că se 
constituie părŃi civile, a fost audiată inculpata, precum şi martorii H.E.-R., I.A., L.P. şi F.D. 

La termenul de judecată din data de 20.05.2008, instanŃa a constatat imposibilitatea 
audierii martorei A. A.-M., toate demersurile efectuate pentru aducerea acesteia în faŃa 
instanŃei nefiind finalizate în sensul identificării domiciliului actual al martorei, procedura 
de citare la domiciliul indicat în cursul urmăririi penale, inclusiv mandatele de aducere 
emise pe numele acesteia fiind restituite cu menŃiunea că nu mai locuieşte la acea adresă. 

Cu privire la martora-victimă B.L. pentru care pe întreg parcursul procesului penal s-
a dispus citarea şi emiterea mandatelor de aducere, la termenul de judecată din data de 
16.12.2008, instanŃa a constatat imposibilitatea audierii nemijlocite a martorei, dând 
eficienŃă disp art. 327alin.3 Cod procedură penală. 

Prealabil, este de precizat că, prin rechizitoriul din data de 11.05.2007 dat de 
D.I.I.C.O.T- Biroul Teritorial Iaşi în dosarul nr. 46D/P/2004, înregistrat pe rolul 
Tribunalului Iaşi sub nr. 2561/99/2007, s-a dispus în temeiul disp. art. 38 Cod procedură 
penală disjungerea cauzei faŃă de învinuită, cercetată sub aspectul săvârşirii infracŃiunii de 
trafic de persoane prev. de art. 12 alin. 1 din Legea 678/2001, în vederea completării 
probatoriului în privinŃa activităŃii infracŃionale imputate acesteia. 

Cercetările au continuat cu privire la alte fapte şi alte persoane faŃă de cele reŃinute 
în primul act de inculpare, iar, după ce s-a apreciat că probatoriul administrat în cauză este 
complet şi a susŃinut învinuirea, a fost întocmit un nou act de sesizare care formează 
obiectul cauzei de faŃă.  

Relativ la fapta reŃinută la punctul 1 din rechizitoriu, cercetările au fost demarate ca 
urmare a declinării de competenŃă de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, privind pe 
inculpată şi pe numiŃii B.L. şi G.C.-G., cercetaŃi sub aspectul unor infracŃiuni de fals, 
constând în aceea că, la data de 20.09.2004 s-a prezentat la P.T.F. Valea lui Mihai, pe sensul 
de intrare în Ńară, numita B.L. care avea un paşaport pe care era aplicată, în fals, o ştampilă 
de trafic a autorităŃilor austriece, paşaport care a fost reŃinut. 

Fiind efectuate faŃă de numita B.L. acte premergătoare sub aspectul săvârşirii 
infracŃiunii de complicitate la infracŃiunea de fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, 
iar în bagajul acesteia găsindu-se şi 27 de fotografii nud care o reprezentau, interpelată 
asupra activităŃilor desfăşurate în Italia, numita B.L. a declarat că a fost victima traficului de 
persoane, fiind exploatată şi obligată să practice prostituŃia în Italia, de inculpată. 

DepoziŃia sa din faza de urmărire penală nu a fost confirmată de nicio altă probă 
administrată nemijlocit de instanŃa de judecată, nu s-a coroborat nici cu declaraŃiile 
celorlalte părŃi vătămate, astfel că nu a putut fi reŃinută ca expresie a adevărului. 
Condamnarea unei persoane nu se poate întemeia, în mod determinant şi exclusiv, pe 
declaraŃii date în faza de urmărire penală, fără ca acuzatul să poată să le conteste 
credibilitatea sau să poată pune la îndoială aceste declaraŃii, prin formularea de întrebări. 

Este de principiu că interesele victimelor sunt protejate de art. 8 din ConvenŃia 
europeană, sub condiŃia ca acestea să poată fi conciliate cu exercitarea adecvată şi efectivă a 
dreptului la apărare. 

Astfel, art. 6 paragraful 3, lit. d din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului 
prevede ca o garanŃie a unui proces echitabil, ca probele incriminatorii să fie administrate în 
prezenŃa acuzatului, în şedinŃă publică, în vederea unei dezbateri contradictorii – Hot. nr.146 
seria A din 06.12.1988 a CEDO în cauza Barbera, Messegue şi Jabardo. 

Trebuie precizat că în afară de declaraŃia numitei B.L. dată în cursul urmăririi 
penale, nu există alte probe directe care să confirme situaŃia de fapt reclamată. Verificarea 
traficului la frontieră a numitei B.L. şi stabilirea că aceasta a părăsit Ńara la data de 
01.08.2003, nu constituie decât o împrejurare circumstanŃială, care nu face dovada clară, 
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indubitabilă a vreunei activităŃi infracŃionale a inculpatei. 
DepoziŃia acestei martore trebuie analizată însă în contextul în care a fost dată, 

respectiv la momentul în care era cercetată pentru complicitate la infracŃiunea de fals 
material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, asupra sa fiind presiunea psihologică a potenŃialei 
răspunderi penale pentru aceste fapte, iar ulterior nu a mai putut fi audiată de către instanŃa 
de judecată pentru a-şi a susŃinut învinuirea, cercetările întreprinse stabilind că este plecată 
în Italia. 

Faptele reŃinute la punctele II şi III din actul de inculpare, prin care s-a reŃinut că la 
începutul anului 2003, inculpata le-a racolat pe numitele C.G.-D. şi H.C.-A., prin 
intermediul numitei H. (A.)A. şi le-a promis că le oferă locuri de muncă în Italia, ca dame 
de companie într-un local de noapte, iar ulterior înŃelegerii privind condiŃiile în care urma să 
se desfăşoare activitatea şi a sumelor pe care trebuiau să le plătească părŃile vătămate pentru 
întreŃinerea în Italia şi pentru prestaŃia inculpatei, s-a deplasat cu acestea în Italia şi au locuit 
împreună în apartamentul închiriat de C.D.-M., corespund sub aspectele prezentate realităŃii, 
însă nu întrunesc elementele constitutive ale infracŃiunii de trafic de persoane. 

Cu privire la fapta reŃinută la punctul V al rechizitoriului, pentru care inculpata a fost 
învinuită de traficarea părŃii vătămate C.D.-M., din situaŃia de fapt prezentată prin actul de 
inculpare a rezultat doar că inculpata şi partea vătămată aveau o relaŃie de prietenie foarte 
apropiată, că partea vătămată a plecat singură în Italia unde şi-a găsit loc de muncă într-un 
bar, iar apoi a locuit în apartamentul pe care l-a închiriat, împreună cu inculpata şi cu 
celelalte părŃi vătămate. Se mai reŃine că, profitând de influenŃa pe care o exercita asupra 
părŃii vătămate, inculpata a obŃinut de la aceasta suma de 700.000 euro, bani pe care i-a 
folosit exclusiv în interesul ei şi al familiei sale. 

DeclaraŃiile părŃilor vătămate date în cursul cercetării judecătoreşti au detaliat 
aspectele prezentate iniŃial, aspecte care, analizate prin raportare la conŃinutul normei de 
incriminare prev de art. 12 din Legea 678/2001, relevă lipsa elementelor constitutive ale 
infracŃiunii de trafic de persoane.  

Potrivit art. 12 din Legea nr. 678/2001 modificată prin O.U.G 79/2005, aprobată prin 
Legea 287/2005, constituie trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea 
sau primirea unei persoane, prin ameninŃare, violenŃă sau prin alte forme de constrângere, 
prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei 
persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinŃa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau 
primirea de bani ori de alte foloase pentru obŃinerea consimŃământului persoanei. 

Prin această infracŃiune, care sub aspectul elementului material al laturii obiective se 
realizează prin mai multe acŃiuni prealabile alternative, trebuie să se urmărească un scop, şi 
anume, exploatarea persoanei, victimă a traficului. 

În conformitate cu art. 2 alin. (2) din aceeaşi lege, prin exploatarea unei persoane se 
înŃelege Ńinerea în sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de 
aservire sau efectuarea unor alte asemenea activităŃi prin care se încalcă drepturi şi libertăŃi 
fundamentale ale omului.  

 Legea nu cere, pentru existenŃa infracŃiunii, ca inculpatul să obŃină un anumit folos, 
fiind suficient ca fapta să fie săvârşită în scopul exploatării acelei persoane. 

Elementul subiectiv al infracŃiunii este intenŃia directă, calificată prin scop, în sensul 
că traficantul are reprezentarea caracterului ilicit al faptelor sale, în realizarea cărora se 
implică în mod conştient şi prevede consecinŃele lor, urmărind totodată producerea acestora. 

Prin urmare, ori de câte ori recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau 
primirea unei persoane s-a realizat prin constrângere, în scopul obligării acesteia la 
practicarea prostituŃiei, sau a unei munci în mod forŃat, fapta întruneşte elementele 
constitutive ale infracŃiunii de trafic de persoane, prevăzută de art. 12 din Legea nr. 
678/2001. 

Prin prisma acestor dispoziŃii legale şi raportat la materialul probator administrat în 
cauză, tribunalul a reŃinut că nu a fost dovedită săvârşirea de inculpată a infracŃiunii de trafic 
de persoane, prev. de art. 12 alin. 1 din Legea 678/2001, întrucât activitatea desfăşurată de 
inculpată în raport cu părŃile vătămate V. (fostă H.) C.-A. şi E. (fostă C.) C.-D. şi C.D.-M. s-
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a rezumat doar, în cazul primelor două la transportarea şi cazarea acestora în Italia, 
asigurarea întreŃinerii zilnice, conform înŃelegerii intervenite în Iaşi, la care părŃile vătămate 
au achiesat integral, nefiind utilizate în acest sens vreunul dintre mijloacele expres prevăzute 
de lege, ameninŃarea, violenŃa sau alte forme de constrângere, răpirea, frauda sau 
înşelăciunea, abuzul de autoritate sau profitarea de imposibilitatea părŃilor vătămate de a se 
apăra sau de a-şi exprima voinŃa. 

În ceea ce o priveşte pe partea vătămată C.D.-M., natura relaŃiilor preexistente între 
ea şi inculpată, bazate pe afecŃiune, prietenie, înŃelegere, dar, în special a celor ulterioare 
episodului din Italia, cu referire la apartamentul cumpărat în coproprietate de cele două şi la 
litigiul civil generat de neînŃelegerile intervenite ulterior, exclud incidenŃa vreunei forme de 
traficare sau exploatare a părŃii vătămate de către inculpată, situaŃia de fapt expusă în actul 
de inculpare, pledând pentru existenŃa unor relaŃii care nu intra sub incidenŃa legii penale, 
caracterizate de asumarea de obligaŃii şi îndatoriri reciproce. 

Relevante sub acest aspect sunt declaraŃiile constante ale părŃilor vătămate V. (fostă 
H.) C.-A. şi E. (fostă C.) C.-D. în ambele faze procesuale, din care a rezultat că au luat 
hotărârea de a pleca în Italia pentru a lucra, însă fiindu-le frică să plece singure, au 
contactat-o pe numita H.A.-M. care le-a indicat să i-a legătura cu inculpata, iar aceasta nu a 
exercitat asupra lor nicio acŃiune de racolare, constrângere ori inducere în eroare, termenii în 
care cele două părŃi vătămate urmau să-şi desfăşoare activitatea în Italia fiind discutaŃi 
detaliat înainte de plecarea din Iaşi, iar acestea fiind de acord cu calitatea inculpatei de 
organizator al deplasării, precum şi cu sumele pe care le-a pretins pentru procurarea 
paşapoartelor, a transportului, a cazării şi întreŃinerii în Italia, a asigurării locurilor de 
muncă, părŃile vătămate trebuind să plătească 500 euro reprezentând contravaloarea 
transportului şi obŃinerii paşapoartelor şi 300 euro pe lună pentru întreŃinere. 

Astfel, partea vătămată V. C.-A. a declarat că dimineaŃa, când ajungea acasă de la 
bar, punea sumele câştigate într-un sertar din camera inculpatei, întrucât aceasta le-a spus că 
va strânge banii pentru când se vor întoarce în Ńară, iar în ceea ce priveşte comportamentul 
inculpatei, partea vătămată a declarat că nu a ameninŃat-o şi nici nu a lovit-o niciodată. 

Din situaŃia de fapt prezentată pe larg de partea vătămată, a rezultat că între inculpată 
şi părŃile vătămate intervenise o înŃelegere amiabilă privind convieŃuirea în comun în Italia, 
iar inculpata se ocupa asigurarea locuinŃei, a hranei, de plata tuturor cheltuielilor de 
întreŃinere, percepând pentru aceasta o suma de bani de la fiecare fată. 

Libertatea de mişcare a părŃilor vătămate nu a fost îngrădită în niciun mod, ele se 
deplasau singure de acasă la barul unde lucrau, interacŃionau cu diferite persoane in acel bar, 
şi aveau asupra lor actele de identitate şi paşapoartele, având posibilitatea să plece oricând.  

Aceleaşi concluzii se desprind şi din declaraŃiile părŃii vătămate E. (fostă C.) C.-D., 
care declară că înŃelegerea iniŃială a fost ca fiecare să-i dea inculpatei suma de 500 euro 
lunar, pentru faptul că le-a găsit loc de muncă ca dansatoare, iar sumele de bani câştigate în 
fiecare seară, le punea într-un sertar în camera inculpatei pentru ca aceasta să plătească 
datoriile, iar la final să împartă banii rămaşi. Inculpata nu a exercitat acte de ameninŃare sau 
de violenŃe nici faŃă de această parte vătămată 

De altfel, şi în perioadele în care inculpata era plecată în România şi părŃile vătămate 
rămâneau singure în Italia, ele îi dădeau banii câştigaŃi, părŃii vătămate C.D.-M., al cărei rol, 
din această perspectivă apare mai puŃin ca al unei victime, ci ca al unei lidere a grupului. 

Au pledat pentru această variantă şi împrejurările în care partea vătămată C.D.-M. a 
plecat singură în Italia, a reuşit să-şi închirieze un apartament, prin intermediul unei 
persoane numite L. şi-a găsit loc de muncă la barul din localitatea Dezenzano lucrând pentru 
această ,,L.” care era impresara sa, iar ulterior a chemat-o şi pe inculpată în Italia şi au locuit 
împreună. 

RelaŃiile pe care partea vătămată le-a iniŃiat în Italia cu mai mulŃi cetăŃeni italieni, 
gratuităŃile pe care aceste persoane le făceau faŃă de partea vătămată, culminând cu 
achiziŃionarea unui apartament în Iaşi, cumpărat în coproprietate de partea vătămată şi de 
inculpată şi soŃul ei, pentru care litigiul civil nu a fost finalizat definitiv până la pronunŃarea 
acestei hotărâri, atestă interesul părŃii vătămate pentru a susŃine, fără temei că a fost 
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exploatată de către inculpată. 
De altfel, în cuprinsul declaraŃiilor sale, partea vătămată C.D.-M. a insistat mai mult 

asupra sumelor pe care le-a trimis în Ńară inculpatei şi soŃului său, a faptului că în perioada 
în care a stat în Italia, inculpata nu a lucrat niciodată şi că doreşte să-şi recupereze 
apartamentul. 

NeînŃelegerile de care aminteşte partea vătămată V. fostă H. C.-A. în declaraŃia din 
cursul cercetării judecătoreşti, cu referire la incidentul privind pierderea unui cercel 
aparŃinând inculpatei şi la reacŃia sa violentă sunt inerente în cazul unei convieŃuiri în 
comun a patru persoane, au fost izolate şi nu caracterizează atitudinea inculpatei faŃă de 
părŃile vătămate. 

În ceea ce o priveşte pe martora A. A.-M., audiată doar în cursul urmăririi penale, 
coroborând declaraŃia acesteia cu declaraŃiile celorlalte părŃi vătămate a rezultat că 
deplasarea sa în Italia a fost făcută în acelaşi scop, respectiv de a lucra ca dansatoare într-un 
club, că a fost aşteptată în Italia de partea vătămată C.D.-M. care i-a intermediat legătura cu 
o persoană pe nume Elena pentru a obŃine documente legale de şedere. 

În ziua în care trebuia să-şi ridice permisul de muncă, carabinierii au făcut o 
descindere în apartamentul în care locuia martora şi, întrucât nu avea acte legale de şedere a 
fost expulzată în România.  

De altfel, din conŃinutul actului de inculpare, nu a rezultat desfăşurarea de către 
inculpată a vreunor activităŃi de traficare a martorei, şederea acesteia în Italia fiind de scurtă 
durată, ca urmare a incidentului generat de lipsa documentelor de şedere. 

În raport cu această situaŃie de fapt, instanŃa a constatat că nu există nici o probă 
certă care să dovedească faptul că inculpata ar fi traficat părŃile vătămate prin vreunul din 
mijloacele expres prevăzute de lege, în scopul exploatării muncii lor, declaraŃiile părŃilor 
vătămate care se consideră exploatate, dar care nu relevă aspecte specifice activităŃii 
infracŃionale incriminate de art. 12 din Legea nr.678/2001 modificată prin O.U.G. 
nr.79/2005, aprobată prin Legea nr.287/2005, nefiind susŃinute de alte mijloace de probă. 

Este evident că deplasarea efectuată de inculpată cu părŃile vătămate V. (fostă H.) 
C.-A. şi E. (fostă C.) C.-D. în Italia, locuirea împreună în acelaşi apartament, închiriat iniŃial 
de partea vătămată C.D.-M., constituie împrejurări care nu pot fi integrate în conŃinutul 
constitutiv al infracŃiunii de trafic de persoane, în lipsa celorlalte cerinŃe esenŃiale pentru 
existenŃa infracŃiunii.  

Inculpata a negat în mod constant săvârşirea infracŃiunii pentru care a fost trimisă în 
judecată, invocând în apărare o variantă care a fost confirmată parŃial de partea vătămată 
C.D.-M. şi de martorul L.P., respectiv a existenŃei unei înŃelegeri cu numitul L.P. pentru 
înfiinŃarea unei societăŃi comerciale de impresariat artistic, în vederea încheierii unor 
contracte de impresariat pentru dansatoare în Italia. Demersul a fost finalizat, cei doi 
înfiinŃând S.C. „L.P. L.A.” SRL, societate care însă nu a desfăşurat activităŃile propuse, 
întrucât L.P., a cărui prezenŃă în Italia a fost confirmată de părŃile vătămate şi de martori, nu 
a reuşit să găsească parteneri de afaceri. 

Martorul a recunoscut că prin intermediul acestei societăŃi a convenit cu inculpata să 
ducă fete în Italia pentru a lucra ca dansatoare în cluburi, sumele obŃinute urmând să fie 
împărŃite în mod egal, că le cunoştea pe părŃile vătămate V. (fostă H.) C.-A. şi E. (fostă C.) 
C.-D. şi C.D.-M., cu aceasta din urmă având şi o relaŃie intima, şi că a primit prin 
intermediul serviciului de transfer bancar diferite sume de bani de la părŃile vătămate din 
Italia, însă eventuala implicare a lui activitatea infracŃională cercetată nu a fost verificată de 
organele de cercetare. 

Despre sumele de bani pe care partea vătămată C.D.-M. le-a trimis în Ńară inculpatei 
a menŃionat martora I.A., nepoata inculpatei, care a precizat că principalul motiv pentru care 
inculpata şi partea vătămată s-au certat în Italia au fost banii, precum şi martorul F.D., 
prietenul părŃii vătămate, care a relatat aspecte privind natura relaŃiilor dintre cele două, 
relaŃii normale, de afecŃiune, fără tensiuni, că veniturile obŃinute de partea vătămată erau 
gestionate de inculpată, precum şi faptul că, în repetate rânduri, personal a trimis bani prin 
Serviciul de transfer bancar inculpatei, cu titlu de împrumut. 
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Sub semnul îndoielii se situează şi realitatea sumelor pe care partea vătămată a 
susŃinut că le-a câştigat şi pe care le-a trimis inculpatei, în condiŃiile în care, în actul de 
inculpare se reŃine că inculpata ar fi obŃinut de la partea vătămată aproximativ 700.000 euro, 
iar în cursul cercetării judecătoreşti suma pretinsă de aceasta variind de la 100.000 euro cu 
titlu de daune materiale şi morale, la 41.815,21 euro, din care, 20.000 euro reprezintă daune 
morale, iar 21.815,21euro daune materiale. 

Cu privire la susŃinerile constante ale părŃilor vătămate privind faptul că inculpata nu 
a lucrat niciodată pe parcursul şederii în Italia, instanŃa a reŃinut că, prin declaraŃia martorei 
H.E.-R. şi cu înscrisurile depuse la dosar, respectiv declaraŃiile traduse şi legalizate ale 
martorilor: T.G., care precizează că inculpata a lucrat ca menajeră în diverse locuinŃe situate 
pe Lacul Garda, A.C.-H., L.L., din care a rezultat că inculpata a lucrat ca operator de 
curăŃenie începând cu luna octombrie 2002, ocazional, fiind achitate şi sumele destinate 
asigurării de sănătate a inculpatei, aceasta a dovedit că a prestat ocazional, diferite activităŃi, 
astfel că varianta prezentată pentru a sugera interesul inculpatei în exploatarea muncii 
părŃilor vătămate, nu se verifica. 

În opinia acuzării, un indiciu relevant pentru demonstrarea vinovăŃiei inculpatei îl 
constituiau declaraŃiile numitelor A.I., C.G. şi C.D., părŃi vătămate în dosarul din care a fost 
disjunsă cauza de faŃă, declaraŃii care privesc doar faptul că aceste persoane au călătorit cu 
acelaşi mijloc de transport cu care au mers şi inculpata şi părŃile vătămate V. (fostă H.) C.-
A. şi E. (fostă C.) C.-D., iar pe parcursul deplasării inculpata nu le-a lăsat pe fete să 
comunice între ele.  

InstanŃa a apreciat irelevantă această împrejurare care, de altfel, nu a fost confirmată 
dincolo de orice dubiu, în condiŃiile în care din declaraŃiile tuturor părŃilor vătămate a 
rezultat că fiecare ştia unde se deplasează celelalte, iar asupra lor nu s-au exercitat presiuni 
de nicio natură. 

Faptul că inculpata a fost condamnată anterior pentru săvârşirea unei infracŃiuni de 
proxenetism nu o caracterizează ca o infractoare de profesie, având în vedere că şi-a 
executat pedeapsa aplicată, fiind liberată condiŃionat la data de 07.10.1997, iar despre 
această condamnare a încunoştinŃat şi părŃile vătămate la momentul la care s-au cunoscut.  

Apreciind că faptelor descrise prin rechizitoriu şi reŃinute în sarcina inculpatei ca 
fiind infracŃiunea de trafic de persoane în formă continuată prev. de art. 12 alin. 1 din Legea 
678/2001 modificată prin modificată prin O.U.G 79/2005, aprobată prin Legea 287/2005 cu 
aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal le lipseşte unul dintre elementele constitutive ale 
infracŃiunii, prin neîndeplinirea unor cerinŃe esenŃiale care privesc latura obiectivă a 
infracŃiunii, întrucât nu s-a dovedit că fapta s-a comis în vreuna dintre modalităŃile cerute de 
legiuitor (prin ameninŃare, violenŃă sau alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori 
înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea celei persoane de a de apăra 
sau de a-şi exprima voinŃa), urmează ca în temeiul disp. art. 11 pct. 2 lit. 1 raportat la art. 10 
lit. d Cod procedură penală să dispună achitarea inculpatei. 

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, tribunalul a constatat că părŃile vătămate 
C.D.-M. şi V. (fostă H.) C.-A. s-au constituit părŃi civile în cauză. 

Prin nota de precizare a cuantumului despăgubirilor civile solicitate, existentă la 
dosar, partea civilă C.D.-M. a solicitat obligarea inculpatei la plata sumei de 13.600,21 euro 
reprezentând salariul obŃinut în perioada nov.2002-iunie 2004, 8215 euro, reprezentând 
banii trimişi inculpatei prin serviciul de transfer bancar şi 20.000 euro reprezentând daune 
morale. 

Pentru susŃinerea pretenŃiilor solicitate, partea civilă a depus la dosar copii ale 
documentelor de şedere, a permisului de muncă, a contractelor de muncă pentru perioadele 
19.07.2002 - 24.03.2004, a statelor de plată cu venitul încasat lunar de către partea 
vătămată, precum şi a sumelor trimise inculpatei şi soŃului ei prin Serviciul de transfer 
bancar. 

Partea vătămată V. (fostă H.) C.-A. a solicitat obligarea inculpatei la plata sumei de 
5000 euro, reprezentând banii obŃinuŃi ca urmare a activităŃii de dansatoare prestate în Italia, 
bani pe care fetele îi predau inculpatei pentru a-i păstra, urmând să fie restituiŃi la 
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întoarcerea în Ńară, şi pe care aceasta nu i-a mai restituit.  
DeclaraŃiile părŃilor vătămate V. (fostă H.) C.-A. şi E. (fostă C.) C.-D. cu privire la 

perioada în care au lucrat în Italia, la sumele obŃinute pentru activitatea prestată au fost 
confirmate de martora H.E.-R. care a lucrat în acelaşi bar cu părŃile vătămate şi a confirmat 
realitatea sumelor câştigate pentru activitatea prestată ca dansatoare, la care se adăugau 
sumele primite de la clienŃii barului. 

Astfel, pentru cele 6 săptămâni cât părŃile vătămate V. (fostă H.) C.-A. şi E. (fostă 
C.) C.-D. au lucrat în Italia, la un tarif de 75 de euro pe noapte, au câştigat fiecare câte 3325 
euro, la care se adăugau sumele primite de la clienŃii barului şi cota parte din consumaŃia 
clienŃilor de la bar, fiind astfel dovedite pretenŃiile civile de 5000 euro invocate de partea 
civilă V. (fostă H.) C.-A.. 

În ceea ce o priceşte pe partea civilă C.D.-M., pretenŃiile civile invocate în prezenta 
cauză trebuie examinate în interdependenŃă cu litigiul de natură civilă dintre părŃi, în 
acŃiunea de partaj judiciar care a format obiectul dosarului nr. 8282/245/2007 al Judecătoriei 
Iaşi, reclamanta C.D.-M. susŃinând că a dobândit împreună cu inculpata şi cu soŃul acesteia 
un apartament având fiecare câte o cotă de ½ , iar probatoriul administrat pentru dovedirea 
valorii îmbunătăŃirilor aduse apartamentului, relevă faptul că reclamanta i-a trimis inculpatei 
suma de 2400 euro, în acest scop. 

Cu înscrisurile depuse la dosar, partea civilă a dovedit că a trimis inculpatei prin 
serviciul de transfer bancar suma de 8215 euro în perioada sept.2002-iul.2004, însă din 
această sumă vor fi scăzute suma reprezentând contravaloarea îmbunătăŃirilor efectuate la 
apartament, precum şi sumele trimise inculpatei pentru întreŃinerea surorii părŃii civile, 
pentru care aceasta recunoaşte că a alocat lunar câte 100 euro, astfel că pretenŃiile invocate 
se justifică în limita sumei de 5615 euro. 

Nu au fost probate pretenŃiile civile în cuantum de 13.600 euro reprezentând salariul 
obŃinut de partea civilă în perioada nov. 2002-iun. 2004, întrucât în declaraŃia data în 
instanŃă aceasta nu a susŃinut că inculpata ar fi beneficiat de aceşti bani, ea având un statut 
aparte faŃă de celelalte părŃi vătămate, administrându-şi singură veniturile, din care trimitea 
o parte şi părŃii vătămate, şi nici cele constând în prejudiciul moral suferit de partea civilă, 
probatoriul administrat în cauză relevând, sub acest ultim aspect, faptul că C.D.-M. nu a 
suferit un prejudiciu nepatrimonial pe parcursul şederii în Italia, activitatea desfăşurată pe 
parcursul celor 2 ani recomandând-o ca o persoană sociabilă, puternică, capabilă să se 
descurce în orice împrejurări, astfel că şedinŃele de psihoterapie la care participă în prezent, 
nu au legătură cu evenimentele petrecute în Italia şi nu justifică acordarea sumei pretinsă cu 
titlu de daune morale.  

Angajarea răspunderii civile delictuale a inculpatei în temeiul disp. art. 14 şi 346 
alin.2 Cod procedură penală, raportat la art. 998 Cod civil, este justificată faŃă de temeiul 
achitării acesteia, respectiv lipsa elementelor constitutive ale infracŃiunii sub aspectul laturii 
obiective, în cauză fiind dovedite realitatea şi întinderea pagubelor materiale suportate de 
cele două părŃi vătămate ca urmare a faptului că inculpata a beneficiat de sumele de bani 
menŃionate fără consimŃământul părŃilor vătămate, care i le-au încredinŃat doar pentru 
păstrare, iar ulterior a refuzat să le restituie, fiind întrunite astfel toate elementele 
răspunderii civile delictuale. 

Astfel, dacă demersul iniŃial al inculpatei a vizat desfăşurarea unor activităŃi de 
impresariere a părŃilor vătămate, sens în care au negociat şi acceptat termenii convenŃiei, s-
au deplasat în Italia, inculpata a asigurat părŃilor vătămate locuri de muncă şi întreŃinerea 
pentru întreaga perioada, refuzul ulterior al acesteia de a restitui banii câştigaŃi de părŃile 
vătămate le-a cauzat un prejudiciu care se impune a fi acoperit.  

Cât priveşte suma de 5000 de euro câştigată de partea vătămată E. (fostă C.) C.-D., 
care nu s-a constituit parte civilă în cauză, sumă de care inculpata a beneficiat în aceeaşi 
modalitate, având în vedere disp. art. 19 alin. 1 din Legea 678/2001 raportat la art. 118 lit. e 
şi art. 111 alin. 3 Cod penal, reŃinând scopul măsurilor de siguranŃă, respectiv de a înlătura o 
stare de pericol şi de a preîntâmpina săvârşirea unor infracŃiuni, precum şi faptul că ele se 
pot lua indiferent dacă fapta constituie sau nu infracŃiune, chiar dacă făptuitorului nu i se 
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aplică o pedeapsă sau o măsură educativă, instanŃa, constatând că inculpata a beneficiat de 
suma menŃionată în mod nelegal, a dispus confiscarea sumei de 5000 de euro.  

În termenul prev. de art. 363 Cod procedură penală, hotărârea a fost apelată de 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, de partea civilă C.D.-M. şi de inculpată. 

Parchetul a solicitat reaprecierea probelor – cu referire la declaraŃiile părŃilor 
vătămate şi la actele de urmărire penală efectuate în dosarul nr. 46/D/P/2004 – desfiinŃarea 
hotărârii atacate şi condamnarea inculpatei pentru infracŃiunile pentru care a fost trimisă în 
judecată. 

Cu toate că instanŃa de fond a reŃinut că faptele nu întrunesc elementele constitutive 
ale infracŃiunii de „trafic de persoane”, prima instanŃă a soluŃionat latura civilă, dispunând 
obligarea inculpatei la despăgubiri civile şi confiscarea unor sume. 

Partea civilă apelantă a solicitat condamnarea inculpatei, motivând că probele 
administrate dovedesc atât existenŃa faptelor de care este acuzată şi vinovăŃia acesteia, cât şi 
prejudiciul material şi moral ce i-a fost produs de inculpată, în cuantumul sumelor pe care 
le-a pretins, respectiv 13600 euro – reprezentând salariul obŃinut în perioada noiembrie 2002 
– iunie 2004 care a fost încasat de inculpată, 8215 euro pe care i-ar fi trimis inculpatei, 
20.000 euro reprezentând daune morale. 

Inculpata a criticat hotărârea sub aspectul laturii civile, susŃinând că nu sunt dovedite 
pretenŃiile civile acordate de instanŃa de fond părŃii civile C.D.-M. Banii pe care i-a primit 
de la aceasta au fost investiŃi în apartamentul comun pentru care s-au judecat, astfel 
explicându-se şi starea conflictuală dintre inculpată şi partea civilă C.D.-M.. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate, dar şi din 
oficiu, în limitele procedurale, curtea de apel a reŃinut următoarele: 

Inculpata a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracŃiunilor de „ trafic de 
persoane” prev. de art. 12 alin. 1 din Legea 6782001, modificată prin OUG 79/2005 
aprobată prin Legea 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 şi art. 37 lit. „b” Cod penal. 

SituaŃia de fapt, fundamentată pe probele administrate atât la urmărirea penală, cât şi 
pe parcursul cercetării judecătoreşti, este următoarea: 

Coroborând întregul material probator al dosarului-probele de la urmărirea penală şi 
cele administrate nemijlocit în faza cercetării judecătoreşti, instanŃa de apel a apreciat că 
este dovedită situaŃia de fapt reŃinută în rechizitoriu, cât şi vinovăŃia inculpatei pentru 
considerentele ce urmează: 

În luna iulie 2003, B.L. a cunoscut-o pe inculpată şi i-a vorbit acesteia despre 
problemele familiale pe care le avea. Inculpata i-a propus să meargă în Italia, oferindu-se să-
i găsească un loc de muncă, să se ocupe de deplasarea, cazarea şi întreŃinerea ei. 

În prima declaraŃie pe care a dat-o partea vătămată B.L. nu a oferit detalii despre 
înŃelegerea avută cu inculpata cu privire la banii obŃinuŃi, abia în declaraŃiile din instanŃă 
partea vătămată a menŃionat că se înŃelesese ca jumătate din câştigurile obŃinute să-i revină 
ei, iar jumătate să i le dea inculpatei în contul sumelor cheltuite pentru deplasarea şi şederea 
în Italia a părŃii vătămate. 

Dacă în primele declaraŃii de la urmărirea penală, partea vătămată a arătat că a fost 
lovită şi ameninŃată de inculpată că va fi vândută unor proxeneŃi dacă nu îi dă toŃi banii 
obŃinuŃi din activitatea pe care o desfăşura în Italia ca damă de companie, în depoziŃiile 
făcute în instanŃă, partea vătămată a susŃinut că nu a fost constrânsă dar, contrar înŃelegerii 
pe care o avusese cu inculpata, i-a dat acesteia toŃi banii.  

În timpul în care locuia împreună cu inculpata în apartamentul din Italia partea 
vătămată era supravegheată permanent, chiar când se afla la baie. Orice acŃiune pe cont 
propriu a părŃii vătămate era sancŃionată de inculpată, care se manifesta violent fie verbal, 
fie prin gesturi. Ea a menŃionat două incidente pe care le-a avut cu inculpata, când inculpata 
a împins-o şi a lovit-o. 

Veridicitatea datelor oferite de aceste declaraŃii poate fi apreciată doar în contextul 
raportării acestora la toate probele dosarului. 

La dosaru de urmărire penală se află declaraŃiile martorilor V.I. şi I.M.-D. date în 
dosarul nr. 467/2003 la PoliŃia de frontieră S.P.F Valea lui Mihai la data de 20.09.2004 cu 
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ocazia controlului de frontieră. 
Paşaportul numitei B.L. conŃinea o ştampilă falsificată şi s-au făcut cercetări în 

legătură cu acest aspect. Cu acea ocazie , partea vătămată, în prezenŃa martorilor a declarat 
că fost traficată de inculpată, care a obligat-o să lucreze în Italia ca damă de companie şi 
încasa toŃi banii obŃinuŃi. 

În bagajele părŃii vătămate sau s-au găsit 27 de fotografii ce o prezentau nud şi o 
agendă specifică acestei activităŃi.  

La începutul anului 2003 inculpata a contactat-o pe C.G.-D. şi i-a propus să lucreze 
în Italia ca dansatoare într-un bar de noapte. 

Partea vătămată C. a acceptat, inculpata ocupându-se de transport şi cazare în Italia. 
Pentru aceste servicii partea vătămată s-a înŃeles cu inculpata să-i plătească câte 500 euro în 
primele trei luni de şedere. 

Localitatea de destinaŃie a fost Dezenzanno, partea vătămată fiind cazată într-un 
apartament în care locuia şi C.D..  

Banii obŃinuŃi din activitatea de dansatoare într-un bar de noapte, precum şi din 
întâlnirile cu clienŃii în afara barului, erau predaŃi zilnic inculpatei. 

Ulterior C.G.-D. s-a căsătorit, schimbându-şi numele în E. 
În instanŃă această partea vătămată a precizat că nu a fost ameninŃată sau agresată 

fizic de inculpată dar îi era teamă de aceasta. 
Chiar după ce inculpata a venit în România, banii pe care îi obŃinea îi dădea părŃii 

vătămate C.D. pentru că aşa hotărâse inculpata. Pentru a se întoarce în România împreună 
cu V.C., au ascuns 400 euro din banii obŃinuŃi de la clienŃi. 

C.d. a afirmat că dacă nu îi trimitea inculpatei toŃi banii obŃinuŃi de fete, aceasta o va 
ucide, aşa încât de frică se conforma. 

În declaraŃia de la dosarul din apel, partea vătămată V.C.-A. a relatat că inculpata a 
procedat în acelaşi mod şi cu ea. I-a propus să plece în Italia ajutând-o să-şi procure 
paşaport, să-şi plătească transportul, să muncească într-un bar şi să o cazeze în Italia. 
ÎnŃelegerea a fost ca pentru aceste servicii partea vătămată să-i dea inculpatei câte 500 euro 
timp de trei luni. În Italia însă, inculpata îi lua toŃi banii, ameninŃând-o cu violenŃe şi cu 
devoalarea faŃă de părinŃi şi de prietenii din România a adevăratei activităŃi pe care o presta 
în Italia. 

Aceeaşi parte vătămată arată că atât ea cât şi celelalte două fete care locuiau 
împreună cu inculpata nu aveau voie să meargă singure în oraş, nu le era permis să facă alte 
cheltuieli, în timp ce inculpata mânca numai la restaurante şi îşi cumpăra haine scumpe. 

Martora A. (fostă H.) A.-M., în declaraŃiile de la dosarul de urmărire penală a 
confirmat faptul că inculpata se purta autoritar cu fetele şi le-a cerut să se descurce cât mai 
bine cu clienŃii pentru ca ea să nu aibă probleme cu patronii localurilor unde le facilitase să 
se angajeze. Martora a mai relatat că, în luna ianuarie 2003, inculpata i-a propus să meargă 
în Italia promiŃându-i că o va ajuta să găsească loc de muncă la un bar. Martora a acceptat, 
iar inculpata s-a ocupat de procurarea paşaportului, de transportul în Italia, de cazarea ei 
într-un apartament din Dezenzanno. ÎnŃelegerea a fost ca martora să-i plătească lunar 500 
euro, timp de 3 luni de zile, dar la scurt timp, în februarie 2003, în timpul unei razii a poliŃiei 
locale, martora a fost trimisă în România. 

Relevante în contextul probelor dosarului sunt declaraŃiile părŃii vătămate C.D.-M.. 
Ea era persoana care se ocupa de fete în Italia, în lipsa inculpatei, strângea banii obŃinuŃi de 
fete şi îi trimitea în România, inculpatei. 

Actele de la filele dosarul de urmărire penală, confirmă acest fapt, contestat de 
inculpata care a susŃinut că aceste sume erau cu titlu de împrumut. 

FrecvenŃa cu care se trimiteau aceste sume, lunar, începând cu ianuarie 2003 – 
decembrie 2004, cuantumul acestora (între 150 şi 500 euro) coroborat cu relatările părŃilor 
vătămate şi ale martorilor, dovedesc faptul că toŃi banii obŃinuŃi de fete erau trimişi 
inculpatei, atunci când aceasta era în România. 

La dosarul de urmărire penală existau dovezi ce atestau că, după iulie 2003, banii 
erau expediaŃi inculpatei de G.M., partenerul de afaceri al inculpatei, la care părŃile vătămate 
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au făcut referire în declaraŃiile lor. 
În prima declaraŃie, partea vătămată C.D. a susŃinut că inculpata obişnuia să Ńipe şi să 

spargă lucruri prin casă pentru a le intimida şi pe fetele care erau exploatate de ea. 
Constrângerea exercitată de inculpată era mai ales una morală. Inculpata făcea crize 

de isterie pentru a le impresiona pe fete, le vorbea urât, le ameninŃa şi uneori exercita 
violenŃe fizice în special asupra părŃii vătămate C.D. pe care o cunoştea mai demult, în aşa 
fel încât celelalte fete nou venite (V. şi C.) să fie impresionate, înfricoşate şi să nu riposteze. 

Prin tot comportamentul său, descris de toate părŃile vătămate ca fiind autoritar, cu 
violenŃe verbale şi uneori fizice, inculpata le-a insuflat acestora un sentiment de frică. 

Modul de operare al inculpatei era acelaşi în toate cazurile; ea îşi recruta cu uşurinŃă 
victimele, prin persoane diverse. Fetele trebuiau să îndeplinească anumite condiŃii: să fie 
tinere, să aibă un aspect plăcut, să fie dispuse să accepte fără condiŃionări orice muncă în 
străinătate, fiind lipsite de posibilităŃi materiale, fără perspective de a găsi de lucru în Ńară. 
Inculpata le prezenta acestora posibilitatea de a munci în Italia ca fiind singura soluŃie a 
tuturor problemelor lor. 

Abia ajunse în Italia, fără bani, fără să cunoască limba şi fără nici un sprijin material 
sau moral, părŃile vătămate erau puse în situaŃia de a nu-şi putea exprima voinŃa într-un mod 
real, fiind controlate psihologic de inculpată. Aşa se explică de ce respectau întocmai 
ordinele acesteia şi au acceptat să-i dea inculpatei toŃi banii pe care-i obŃineau. 

Inculpata a încercat să acrediteze faptul că în perioada cât a stat în Italia a muncit, 
contrazicând în acest fel susŃinerile părŃii vătămate a căror declaraŃii prezintă convergenŃă cu 
privire la toate aspectele faptice relatate. În acest sens inc a depus la dosar declaraŃiile 
traduse ale martorilor T.G., care a relatat că inculpata a lucrat ca menajeră,copii ale unor 
înscrisuri sub semnătură privată emanând de la diverse persoane particulare care au susŃinut 
că, ocazional inculpata ar fi prestat activităŃi ca operator de curăŃenie, o asigurare de 
sănătate a inculpatei. 

Niciunul dintre aceste înscrisuri nu este însă înregistrat oficial la o instituŃie sau 
autoritate a statului italian, nu poartă vreo menŃiune a autenticităŃii. Mai mult decât atât, 
aceste înscrisuri nu au relevanŃă în contextul întregului probatoriu administrat şi nu sunt în 
măsură să afecteze existenŃa infracŃiunii sub aspectul laturii obiective sau a celei subiective, 
nici dacă ar reprezenta realitatea, astfel cum a susŃinut inculpata. 

În cauză coroborând plângerile şi declaraŃiile părŃilor vătămate, declaraŃiile 
martorilor, formularele serviciului de transfer bancar, procesele-verbale de prezentare pentru 
recunoaşterea după fotografii, fişele care atestă traficul transfrontalier efectuat de inculpată 
şi de părŃile vătămate, declaraŃiile inculpatei, înscrisurile vizând şederea în Italia a părŃilor 
vătămate, a rezultat cu certitudine că inculpata a săvârşit cu vinovăŃie, faptele pentru care a 
fost trimisă în judecată, fapte ce constituie infracŃiunea de trafic de persoane, în formă 
continuată , prev. şi ped. de art. 12 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, modificată prin O.U.G 
79/2005, aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 şi art. 37 lit. b Cod 
penal. 

Probele dosarului relevă, fără dubiu, că în perioada 2001 – 2003 inculpata a 
prezentat părŃilor vătămate eronat, realitatea potrivit căreia trebuiau să ajungă în Italia 
pentru a lucra ca dansatoare, menajere sau dame de companie în baruri deja pregătite, după 
care le-a transportat, găzduit şi determinat să lucreze în diferite localuri de noapte , în 
folosul său, folosind pentru realizarea rezoluŃiei infracŃionale, diferite metode de intimidare 
şi constrângere a tinerelor care erau în imposibilitate de a-şi exprima în mod real voinŃa. 

Inculpata se afla sub incidenŃa dispoziŃiilor art. 37 lit. b Cod penal, faŃă de pedeapsa 
de 4 ani închisoare aplicată acesteia prin sentinŃa penală nr. 3351/95 a Judecătoriei Iaşi, 
definitivă prin decizia penală nr. 71/1997 a CurŃii de Apel Iaşi, pentru infracŃiunea de 
proxenetism, fiind arestată la 25 noiembrie 1995 şi liberată la 07 octombrie 1997, cu un rest 
de 705 zile. 

La stabilirea tratamentului sancŃionator, curtea de apel a avut în vedere criteriile 
prev. de art. 72 Cod penal, cauzele ce agravează răspunderea penală – starea de recidivă – 
dar şi cele care o atenuează – prezentarea în faŃa autorităŃilor judiciare problemele de 
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sănătate ale inculpatei precum şi cele familiale. 
În considerarea acestor criterii curtea a apreciat că o pedeapsă cu închisoarea, într-un 

cuantum moderat, dar cu executarea prin privarea de libertate, este în măsură să conducă la 
realizarea scopului pedepsei, astfel cum este prevăzut de art. 52 Cod penal. 

Inculpatei i s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 
64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităŃile publice sau 
în funcŃii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcŃie implicând exerciŃiul autorităŃii de 
stat, pe o durată de 2 ani. 

Inculpatei i s-a aplicat şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 
lit. „a” teza a II-a şi lit. „b” Cod penal în condiŃiile prev. de art. 71 Cod penal. 

Latura civilă a cauzei a fost soluŃionată corect, instanŃa apreciind judicios probele 
administrate. 

În apel, partea civilă apelantă C.D.-M. a solicitat reaprecierea probelor şi majorarea 
despăgubirilor în cuantumul sumelor solicitate de la instanŃa de fond dar nu a solicitat 
administrarea altor probe. 

Coroborând înscrisurile de la dosarul cauzei, a rezultat că suma de bani trimisă 
inculpatei de partea civilă prin serviciul de transfer bancar este de 8215 euro (sept. 2002 – 
iulie 2004), însă în mod just au fost deduse sumele pentru întreŃinerea surorii părŃii civile, 
precum şi valoarea îmbunătăŃirilor efectuate la apartamentul achiziŃionat şi ulterior partajat 
pe cale judiciară, diferenŃele de 5615 euro reprezentând despăgubirile cuvenite acestei părŃi 
civile, mai exact banii pe care i-a trimis inculpatei, conform actelor din dosar. 

Celelalte sume pretinse sunt nejustificate, nefiind dovedit un prejudiciu material mai 
mare decât suma acordată de 5615 euro şi nici existenŃa unui prejudiciu moral, astfel cum 
pretinde partea civilă apelantă. 

Este adevărat că partea civilă a fost înşelată, timorată, constrânsă psihic de inculpată 
să dea inculpatei toŃi banii obŃinuŃi atât de ea, cât şi de celelalte fete din activităŃile pe care le 
practicau, dar acest lucru nu este suficient pentru a impune o reparaŃie morală, în condiŃiile 
în care nu este dovedită existenŃa unei suferinŃe fizice sau şi psihice care să impună o 
compensaŃie bănească. 

Pentru considerentele expuse, în baza dispoziŃiilor art. 379 pct. 2 lit. a Cod procedură 
penală, curtea de apel a admis apelul Parchetului şi al părŃii civile C.D., a desfiinŃat în parte, 
hotărârea - în latură penală - şi înlăturând dispoziŃiile prin care a fost achitată inculpata, a 
dispus condamnarea inculpatei pentru săvârşire a infracŃiunii de trafic de persoane prev. şi 
ped. de art. 12 alin. (1) din Legea 678/2001, modificată prin O.U.G. 79/2005, aprobată prin 
Legea nr.278/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b Cod penal, la o pedeapsă 
privativă de libertate, urmând a-i fi aplicată acesteia pedeapsa complementară şi pedeapsa 
accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal. 

În temeiul dispoziŃiilor art. 379 pct. 1 lit. b Cod procedură penală pentru argumentele 
prezentate, curtea a respins ca nefondat apelul inculpatei. 
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III. SecŃia comercială 

 

1. AcŃiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Compunerea 
completului de judecată. Aplicarea art. 366 indice 1 Cod 
procedură civilă 

Este adevărat că prin Decizia nr. 5/2001, pronunŃată de Înalta Curte de 
CasaŃie şi JustiŃie în interesul legii, s-a stabilit că acŃiunea în anulare se 
judecă de numărul de judecători prevăzut pentru judecarea recursului, 
respectiv 3. Însă, decizia invocată şi-a păstrat valabilitatea doar până la 
modificarea Codului de procedură civilă în care, prin Legea nr. 219/2005, 
s-a introdus art. 366 ind. 1, potrivit căruia acŃiunea în anulare formulată 
potrivit art. 364 Cod procedură civilă se judecă în completul prevăzut 
pentru judecata în primă instanŃă, adică un singur judecător. 

Decizia nr. 470 din 4 octombrie 2010 

Prin sentinŃa nr. 877/COM/13.05.2010,  pronunŃată de Tribunalul Iaşi – SecŃia 
comercială şi contencios administrativ,  s-a respins acŃiunea formulată de reclamanta S.C. 
„N.” S.A. Iaşi în contradictoriu cu pârâta S.C. „W.S.” S.R.L. Bucureşti privind anularea 
hotărârii arbitrale nr. 25/15.12.2008, pronunŃată de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă 
Camera de ComerŃ şi Industrie Iaşi. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, tribunalul a reŃinut următoarele: 
Prin hotărârea atacată s-a reŃinut că prin  contractul de vânzare-cumpărare şi servicii 

nr. 3082/25.11.2003, S.C. „W.S.” S.R.L. Bucureşti se angaja să vândă S.C. „N.” S.A. Iaşi 
licenŃele de utilizare a programului de gestiune, financiar, contabilitate, aprovizionare, 
producŃie, vânzări, salarizare „W.R.E.” şi „W.S”, denumit cu titlu generic „Programul” 
rezultate în urma activităŃii de creare programe. 

ObligaŃiile vânzătorului erau stabilite la art. 2 din contract, iar ale cumpărătorului la 
art. 3, funcŃie de anexele care fac parte integrantă din contract, potrivit convenŃiei părŃilor. 

Odată cu acŃiunea introductivă, reclamanta  S.C. „N.” S.A. a depus la dosar, în afara 
contractului de vânzare-cumpărare şi servicii nr. 3082/2003, fără anexe, o factură fiscală 
emisă de un terŃ, un înscris denumit „Analiza situaŃiei W.” şi un set de corespondenŃă cu 
partea pârâtă, fără a dovedi pretenŃiile ridicate prin cererea sa de chemare în judecată – 
culpa vânzătorului care să fi dus la aplicarea clauzei rezolutorii din contract şi existenŃa 
prejudiciului. 

În completarea probatoriului de la dosar, instanŃa arbitrală, la solicitarea părŃii 
pârâte, a pus în vedere reclamantei, mai întâi prin citaŃia emisă la 21.11.2008, cu termen de 
judecată la 26 noiembrie 2008, apoi prin citaŃia din 26.11.2008, cu termen la 15 decembrie 
2008, să depună la dosarul cauzei înscrisuri, în copii certificate prin care să-şi probeze 
pretenŃiile formulate prin cererea introductivă dovada plăŃilor făcute către pârâtă în baza 
contractului, anexa E – plan standard de implementare, contractul de vânzare cumpărare şi 
servicii nr. 3082/2003 împreună cu anexele, adresa nr. 459/2005, cuantumul despăgubirilor 
suferite şi modul de calcul al acestora. 

Cu toate că i s-a cerut de repetate ori să-şi dovedească pretenŃiile ridicate faŃă de 
partea pârâtă, reclamanta S.C. „N.” S.A. Iaşi nu a depus înscrisuri doveditoare sau alte 
probe pertinente. 

Din probele administrate în cauză s-a constatat ca nefiind întemeiată acŃiunea 
formulată de S.C. „N.” S.A. Iaşi. 

InstanŃa a mai reŃinut că o hotărâre arbitrală poate fi desfiinŃată numai prin acŃiune în 
anulare pentru unul din următoarele motive, prevăzute expres de art. 364 C. pr. civilă: 

a) litigiul nu era susceptibil de soluŃionare pe calea arbitrajului; 
b) tribunalul arbitral a soluŃionat litigiul fără să existe o convenŃie arbitrală sau în 
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temeiul unei convenŃii nule sau inoperante; 
c) tribunalul arbitral nu a fost constituit în conformitate cu convenŃia arbitrală; 
d) partea a lipsit la termenul când au avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a 

fost legal îndeplinită; 
e) hotărârea a fost pronunŃată după expirarea termenului arbitrajului prevăzut de art. 

3533; 
f) tribunalul arbitral s-a pronunŃat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a 

pronunŃat asupra unui lucru cerut ori s-a  dat mai mult decât s-a cerut; 
g) hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi motivele, nu arată data şi locul 

pronunŃării, 
h) nu este semnată de arbitri; 
i) dispozitivul hotărârii arbitrale cuprinde dispoziŃii care nu se pot aduce la 

îndeplinire; 
j) hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispoziŃii 

imperative ale legii. 
În cauză reclamanta a invocat motivele prevăzute de art. 364 lit. b, c, e şi i Cod 

procedură civilă, motive care însă nu pot fi reŃinute. 
InstanŃa a constatat că arbitrajul constituie o excepŃie de la principiul potrivit căruia 

înfăptuirea justiŃiei se realizează prin instanŃele judecătoreşti, reprezentând o modalitate 
alternativă, instituită în scopul asigurării unei judecăŃi imparŃiale, mai rapidă şi mai puŃin 
formală, finalizată prin pronunŃarea unei hotărâri susceptibile de executare silită. 

Arbitrajul se organizează şi se desfăşoară potrivit convenŃiei arbitrale încheiate între 
părŃi, cu respectarea principiului libertăŃii de voinŃă a acestora, sub condiŃia respectării 
ordinii publice, a bunelor moravuri precum şi a dispoziŃiilor imperative ale legii, astfel cum 
prevede art. 341 Cod  procedură civilă. Prin urmare, părŃile pot stabili, prin convenŃie 
arbitrală sau printr-un act adiŃional încheiat ulterior, normele privind constituirea 
tribunalului arbitral, numirea, revocarea şi înlocuirea arbitrilor, termenul şi locul 
arbitrajului, normele de procedură pe care tribunalul arbitral trebuie să le urmeze în 
judecarea litigiului şi, în general, orice alte norme privind buna desfăşurare a arbitrajului. În 
cazul în care părŃile nu au convenit asupra unor asemenea norme, tribunalul arbitral va putea 
reglementa procedura ce urmează să fie aplicată. 

Potrivit art. 364 alin. 1 lit. b) Cod procedură civilă, hotărârea arbitrală poate fi 
desfiinŃată prin acŃiune în anulare, atunci când tribunalul arbitral a soluŃionat litigiul fără să 
existe o convenŃie arbitrală sau în temeiul unei convenŃii nule sau inoperante. 

În cauză, însă, tribunalul  arbitral era competent din punct de vedere material să 
soluŃioneze  litigiul dedus judecăŃii. 

Litigiul dintre părŃi, având ca obiect rezoluŃiune contract şi acordarea despăgubirilor, 
era susceptibil de a fi soluŃionat pe calea arbitrajului, deoarece prin clauza compromisorie 
menŃionată la art. 8 din contractul nr. 5396/11.12.2003 (numărul de înregistrare pentru 
reclamantă), părŃile au convenit să supună tribunalului arbitral de pe lângă  Camera de 
ComerŃ şi Industrie din oraşul de reşedinŃă  al reclamantei (Iaşi), conform regulamentului 
acesteia, neînŃelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea contractului. 

Rezultă că încheierea convenŃiei arbitrale exclude, potrivit art. 3433 Cod pr.civilă  
pentru litigiile ce formează obiectul convenŃiei, competenŃa instanŃelor judecătoreşti. 

Această clauză compromisorie vizează contestaŃii ce s-ar putea naşte mai târziu, ceea 
ce implică şi posibilitatea legală de a numi arbitrii când se vor ivi contestaŃiile, altfel clauza 
compromisorie nu ar mai avea nici o utilitate, dacă şi pentru validitatea ei s-ar cere ca, încă 
din momentul încheierii convenŃiei, să se desemneze şi persoana arbitrilor. Prin urmare, atât 
timp cât părŃile au stabilit prin convenŃia încheiată ca eventualele litigii ce se vor ivi în 
executare să se supună competenŃei tribunalului arbitral, neindicarea numelor arbitrilor nu 
face convenŃia inoperantă. 

S-a mai constatat că nici tribunalul arbitral nu comportă discuŃii. Astfel, tribunalul 
arbitral a fost alcătuit din doi arbitri. 

Potrivit art. 345 alin. 1 Cod procedură civilă, părŃile stabilesc dacă litigiul se judecă 
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de un arbitru sau de doi ori de mai mulŃi arbitri. 
În condiŃiile art. 347 alin. 2, 3 Cod pr. civilă, reclamanta a numit prin cererea de 

sesizare a tribunalului numele arbitrului desemnat, iar în conformitate cu prevederile art. 
348 teza a 2-a Cod pr.civilă, pârâta l-a desemnat ca arbitru pe M.V. 

Nu era obligatorie numirea unui supraarbitru, deoarece prevederile art. 360 ind. 3 
Cod pr.civilă cu referire la art. 3 Cap. IV din Regulamentul de arbitraj intern al C.C.I. Iaşi 
permit alcătuirea tribunalului arbitral dintr-un număr cu soŃ, numirea unui supraarbitru fiind 
necesară doar dacă arbitrii numiŃi nu se înŃeleg asupra soluŃiei, aspect care nu se regăseşte în 
cauza de faŃă. 

InstanŃa a mai constatat că în condiŃiile art. 6 din regulamentul menŃionat s-a 
procedat de preşedintele C.C.I. Iaşi la înlocuirea arbitrilor, motivat de imposibilitatea 
îndeplinirii misiunii în dosar, aspect comunicat părŃilor şi cu privire la care acestea nu au 
invocat neregularităŃi procedurale. 

De asemenea, la momentul la care pârâta a pus în discuŃie nelegala compunere a 
tribunalului arbitral, reclamanta nu a înŃeles să susŃină excepŃia respectivă şi nu a invocat 
incidente procedurale cu referire la art. 14 pct. 2 din regulament, iar prin încheierea din data 
de 14.11.2008 a fost respinsă excepŃia invocată de pârâtă. 

Prin urmare, doar soluŃia nefavorabilă pe fond a determinat reclamanta să indice şi 
cazul prevăzut de art. 346 lit. c Cod procedură civilă în motivarea acŃiunii în anulare. 

InstanŃa a mai constatat că hotărârea a fost pronunŃată la data de 15.12.2008, peste 
termenul de 5 luni calculat începând cu luna mai 2008, când s-a constituit tribunalul arbitral. 
Însă trecerea termenului menŃionat, potrivit art. 353 ind. 3 alineat ultim Cod procedură 
civilă, nu poate constitui un motiv de caducitate al arbitrajului, afară de cazul în care una din 
părŃi a notificat celeilalte părŃi şi tribunalului arbitral  - până la primul termen de înfăŃişare - 
că înŃelege să invoce caducitatea. 

Reclamanta nu a făcut dovada că ar fi notificat atât pârâtei cât şi tribunalului arbitral, 
până la primul termen de înfăŃişare, că înŃelege să invoce caducitatea arbitrajului. Rezultă că 
motivul de anulare prevăzut de art. 364 lit. e) Cod pr.civilă nu poate fi primit, neputându-se 
susŃine că hotărârea contestată ar fi fost pronunŃată în afara cadrului legal sub aspectul 
termenului de soluŃionare a litigiului. În acest sens este şi practica ICCJ – SecŃia comercială 
(decizia nr. 3711/16.11.2007). 

Ultimul motiv de anulare invocat de reclamantă vizează pretinsa încălcare a 
prevederilor art. 364 lit. i) Cod pr. civilă. 

Sub acest aspect instanŃa a reŃinut că o hotărâre arbitrală poate fi desfiinŃată prin 
acŃiune în anulare, dacă încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispoziŃiile imperative 
ale legii. SusŃinerea reclamantei, potrivit căreia au fost încălcate dispoziŃii imperative ale 
legii, deoarece tribunalul arbitral a analizat în concret apărările şi argumentele prezentate de 
ambele părŃi, raportându-se la dispoziŃiile legale incidente şi la toate înscrisurile relevante 
adoptării unei soluŃii, nu este întemeiată. 

Reclamanta a invocat încălcarea dispoziŃiilor art. 969 Cod civil însă, conform acestui 
text de lege, contractul are putere de lege între părŃile contractante, iar nerespectarea 
prevederilor contractuale nu reprezintă o încălcare a normelor de ordine publică, a bunelor 
moravuri sau a dispoziŃiilor imperative ale legii, sens în care s-a pronunŃat şi  ICCJ – SecŃia 
comercială prin deciziile nr. 1425/2007 şi 4788/2005. 

Criticile reclamantei au mai vizat greşita apreciere de către tribunalul arbitral a 
probelor administrate, aspect care de asemenea nu se încadrează în motivul prevăzut  de art. 
364 lit. i) Cod procedură civilă. De altfel, numai în ipoteza în care sunt dovedite motivele 
prevăzute expres şi limitativ de art. 364 Cod procedură civilă, iar instanŃa pronunŃă o soluŃie 
de anulare a hotărârii arbitrale, urmează a fi analizat de către instanŃă şi fondul cauzei în 
condiŃiile art. 366 Cod procedură civilă, însă reclamanta nu se încadrează în situaŃia 
prevăzută de acest text de lege. 

Pentru considerentele expuse a fost respinsă acŃiunea în anulare formulată de 
reclamantă. 

Reclamanta S.C. „N.” S.A. Iaşi a declarat recurs împotriva sentinŃei tribunalului, 
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invocând motivul de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 1 Cod procedură civilă. 
A susŃinut reclamanta că, în faŃa tribunalului, acŃiunea în anulare trebuia judecată de 

un complet format din trei judecători şi nu de un judecător. În susŃinerea acestui punct de 
vedere reclamanta a invocat dispoziŃiile Codului de procedură civilă, cartea a IV-a „Despre 
arbitraj” şi Decizia nr. 5/2001 a ÎCCJ (publicată în M. Of. nr. 675/22.10.2001, partea I-a). A 
solicitat reclamanta admiterea recursului, casarea sentinŃei recurate şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare. 

Intimata S.C. „W.S.” S.R.L. Bucureşti a invocat excepŃia privind tardivitatea 
recursului, susŃinând că hotărârea recurată a fost comunicată părŃilor la data de 14 
septembrie 2010, iar reclamanta a înregistrat cererea de recurs la data de 5 august 2010, cu 
depăşirea termenului de 15 zile prevăzut de art. 301 Cod procedură civilă. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, curtea de apel a constatat că excepŃia 
tardivităŃii recursului este nefondată. 

SentinŃa recurată a fost comunicată reclamantei S.C. „N.” S.A. Iaşi la data de 
12.07.2010, conform procesului verbal aflat la dosarul de fond, cu respectarea dispoziŃiilor 
art. 100 Cod procedură civilă. 

Cererea de declarare a recursului a fost înregistrată la registratura instanŃei de fond la 
data de 20.07.2010, conform menŃiunilor aflate în dosarul de recurs. 

Curtea a constatat că, faŃă de dispoziŃiile art. 301 Cod procedură civilă, declaraŃia de 
recurs a fost formulată în termen. 

Cu privire la recursul formulat privind nealcătuirea instanŃei potrivit dispoziŃiilor 
legale (art. 304 pct. 1 Cod procedură civilă), curtea de apel a constatat incidenŃa în cauză a 
dispoziŃiilor art. 365 alin. (1) rap. la art. 3661 Cod procedură civilă. 

Astfel, potrivit art. 365 alin. (1) Cod procedură civilă, competenŃa de a soluŃiona în 
primă instanŃă acŃiunea în anulare revine instanŃei judecătoreşti imediat superioare celor 
prevăzute la art. 342, în circumscripŃia căreia a avut loc arbitrajul. 

FaŃă de valoarea litigiului şi a dispoziŃiilor art. 2 pct. 1 lit. a) rap. la art. 1 pct. 3 Cod 
procedură civilă, competenŃa, în primă instanŃă, revenea judecătoriei, astfel că, acŃiunea în 
anulare este de competenŃa tribunalului. 

Cu privire la numărul de judecători din componenŃa completului judecată, curtea a 
constatat că în cauză sunt incidente dispoziŃiile art. 3661 Cod procedură civilă, articol 
introdus prin art. I pct. 1361 din OUG nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin art. I pct.  63 
din Legea nr. 219/2005. 

Este adevărat că, prin Decizia în interesul legii nr. 5/2001, pronunŃată de I.C.C.J., s-a 
stabilit că acŃiunea în anulare se judecă din numărul de judecători prevăzut pentru judecarea 
recursului, respectiv trei; însă decizia invocată şi-a păstrat valabilitatea doar până la 
modificarea Codului de procedură civilă în care, prin Legea nr. 219/2005, s-a introdus art. 
366 ind. 1, potrivit căruia acŃiunea în anulare formulată potrivit art. 364 Cod procedură 
civilă se judecă în completul prevăzut pentru judecata în primă instanŃă, adică un singur 
judecător. 

Raportat acestor considerente, curtea a constatat că în cauză nu este incident motivul 
de recurs prevăzut de art. 304 pct. 1 Cod procedură civilă şi, în temeiul art. 312 Cod 
procedură civilă, a respins recursul şi a menŃinut sentinŃa. 

2. Încheiere de transpunere a cauzei de al o secŃie la alta. Recurs 
inadmisibil 

 
Nu se pot folosi alte mijloace procedurale - în afara căilor legale de atac 

prevăzute de lege - în scopul de a se obŃine reformarea sau retractarea 
unei hotărâri judecătoreşti. Principiul legalităŃii căilor de atac decurge şi 
din prevederile art. 128 din ConstituŃie, text ce consacră dreptul părŃilor 
şi al Ministerului JustiŃiei de a folosi căile de atac, adăugând că ele se pot 
exercita „în condiŃiile legii”. Fa Ńă de dispoziŃiile din art. 99 alineat 2 din 
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Regulamentul de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti aprobat 
prin Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005, curtea reŃine că partea nemulŃumită 
de transpunerea cauzei la o altă secŃie nu are deschisă o cale de atac 
împotriva încheierii prin care s-a transpus cauza, aspectul putând fi 
invocat doar cu ocazia exercitării căilor legale de atac împotriva 
hotărârii ce se va pronunŃa pe fond. 

 

Decizia nr. 481 din 11 octombrie 2010 

Prin încheierea din 14.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – SecŃia comercială şi 
de contencios administrativ s-a dispus transpunerea cauzei la SecŃia civilă – completul civil, 
cu termen de judecată la data de 15.09.2010. 

 Pentru a se pronunŃa în acest sens tribunalul a reŃinut următoarele: 
 Având în vedere că sentinŃa civilă nr. 4432/18.10.2004 a Tribunalului 

Bucureşti este pronunŃată de SecŃia a VIII a pentru Conflictele şi Litigii de Muncă, iar prin 
cererea formulată, reclamanta a solicitat constatarea unui drept de creanŃă în valoare de 
735.912,73 lei, s-a apreciat natura civilă a cauzei. În consecinŃă, în raport de dispoziŃiile art. 
99 alin 2 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 287/2005, cauza a fost 
transpusă pentru a fi soluŃionată de un complet specializat pe această materie. 

 Împotriva încheierii din 15.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – SecŃia 
Comercială şi de contencios administrativ a declarat recurs AdministraŃia Bazinală de Apă 
Siret susŃinând că în mod greşit s-a transpus cauza la altă secŃie, în speŃă fiind în discuŃie un 
litigiu între două instituŃii publice pentru stabilirea unui drept de creanŃă constând în 
recuperarea unor taxe şi impozite competenŃa fiind a secŃiei comerciale şi de contencios 
administrativ. 

 La termenul de judecată din 13.09.2010 curtea de apel a pus în discuŃia 
contradictorie a părŃilor excepŃia inadmisibilităŃii recursului promovat împotriva încheierii 
de şedinŃă din 15.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi. 

 Analizând prioritar, conform disp. art. 137 al. 1 Cod procedură civilă, 
excepŃia inadmisibilităŃii recursului, curtea a reŃinut că potrivit art. 99 alin. 2 din Hotărârea 
C.S.M. nr. 387/2005 privind aprobarea regulamentului de ordine interioară al instanŃelor 
judecătoreşti, „transpunerea cauzei de la o secŃie la alta, în cadrul aceleiaşi instanŃe, se va 
realiza prin încheiere, fără ca legiuitorul să prevadă posibilitatea formulării vreunei căi de 
atac împotriva acestei hotărâri. 

 Curtea a reŃinut că în afara căilor legale de atac prevăzute de lege nu se pot 
folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obŃine reformarea sau retractarea unei 
hotărâri judecătoreşti. 

 Principiul legalităŃii căilor de atac decurge şi din prevederile art. 128 din 
ConstituŃie, text ce consacră dreptul părŃilor şi al Ministerului JustiŃiei de a folosi căile de 
atac, adăugând că ele se pot exercita „în condiŃiile legii”. 

 PărŃile au la îndemână căile de atac ce erau prevăzute de lege în momentul 
pronunŃării hotărârii, iar faŃă de dispoziŃiile cuprinse în art. 99 al. 2 din Regulamentul de 
ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005, 
curtea a reŃinut că partea nemulŃumită de transpunerea cauzei la o altă secŃie nu are deschisă 
o cale de atac împotriva încheierii prin care s-a transpus cauza, aspectul putând fi invocat 
doar cu ocazia declarării căilor legale de atac împotriva hotărârii ce se va pronunŃa pe fond. 

 În baza disp. art. 312 Cod procedură civilă a fost respins ca inadmisibil 
recursul AdministraŃiei Bazinale de Apă Siret împotriva încheierii din 15.06.2010 a 
Tribunalului Iaşi. 
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3. Aplicarea dispoziŃiilor articolului 116 alineat (2) din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenŃei. ObligaŃiile 
lichidatorului judiciar 

 
Prevederile art. 116 alineat (2) din Legea insolvenŃei reglementează formele 

de vânzare a bunurilor supuse lichidării şi, totodată, enumără 
modalităŃile în care se poate realiza vânzarea acestor bunuri. Modalitatea 
în care se va realiza vânzarea bunurilor ce compun averea debitorului se 
va aproba de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului 
cuprinsă într-un raport întocmit în acest sens şi Ńinând seama şi de 
recomandarea comitetului creditorilor. Odată cu prezentarea raportului 
privind propunerea de vânzare şi modalitatea în care aceasta se va 
efectua, lichidatorul are obligaŃia să prezinte şi regulamentul de vânzare 
corespunzător. 

 

Decizia nr. 487 din 11 octombrie 2010 

 

 Prin sentinŃa comercială nr. 491/S din 06.05.2010 a Tribunalului Iaşi, SecŃia 
Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecătorul sindic a respins excepŃia tardivităŃii 
formulării contestaŃiei, invocată de lichidatorul judiciar prin întâmpinare. 

 A respins contestaŃia la executare formulată de reprezentanŃii A.N.A.F. – 
A.F.P.M. Iaşi în contradictoriu cu „A.P.C.” S.P.R.L. 

 A anulat contestaŃia la vânzare formulată de creditorii C.A. şi C.S.-M. în 
contradictoriu cu „A.P.C.” S.P.R.L. ca netimbrată. 

 Judecătorul sindic a reŃinut, în ceea ce priveşte contestaŃia formulată de C.A. 
şi C.S.-M., că la termenul de judecată din 06.05.2010 instanŃa a constat netimbrarea acŃiunii, 
astfel că a anulat cererea în baza dispoziŃiilor art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997. 

 Cu privire la contestaŃia formulată de reprezentanŃii A.N.A.F. – A.F.P.M. 
Iaşi, instanŃa de fond a considerat că temeiul de drept al acesteia este art. 399 şi următoarele 
din Codul de procedură civilă, fapt ce atrage alt termen de decădere decât cel stipulat de 
dispoziŃiile art. 21, alin. 3 din Legea nr.85/2006 care se referă la contestaŃia împotriva 
măsurilor cuprinse în raportul administratorului judiciar întocmit în conformitate cu disp. 
art. 21, alin. 1 din lege. 

 Motivat de acest aspect a fost respinsă excepŃia tardivităŃii invocată de 
lichidatorul judiciar. 

 În privinŃa aspectelor de fond evocate de părŃi cu privire la neregularitatea 
actelor procedurale instanŃa de fond a reŃinut în primul rând apărarea formulată de 
lichidatorului judiciar, în sensul că respectiva contestaŃie la executare este rămasă fără 
obiect, motivat de finalizarea operaŃiunilor de vânzare prin licitaŃie publică nu poate fi 
primită, legiuitorul reglementând în cadrul procedurii generale execuŃionale instituŃia 
întoarcerii executării silite. 

 La şedinŃa adunării creditorilor din 29.05.2009, pe lângă ordinea de zi expusă 
de lichidatorul judiciar s-a dezbătut aspectul vânzării la licitaŃie publică a bunurilor falitei, 
procesul-verbal încheiat consemnând faptul că reprezentantul creditorului contestatar 
A.N.A.F. – A.F.P.M. Iaşi a semnat fără obiecŃiuni. 

 Într-adevăr, în conformitate cu disp. art. 14, alin. 2 din Legea nr.85/2006 
„orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în ordinea de zi a şedinŃei este nulă…”. 

 În interpretarea textului de lege enunŃat prin prisma voinŃei legiuitorului, 
nulitatea operantă este una relativă, fiind necesar a fi justificată o vătămare suferită de 
creditor cu ocazia vânzării bunurilor. Ori acest aspect nu a rezultat şi nu a fost dovedit din 
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administrarea probatoriului contestaŃiei formulate. 
 Mai mult chiar, reprezentanŃii creditorului nu au formulat opoziŃie în ceea ce 

priveşte hotărârea luată cu privire la vânzarea bunurilor falitei şi nici nu au solicitat 
desfiinŃarea hotărârii ori procesului-verbal al şedinŃei din 29.05.2009 pentru motive de 
nelegalitate, conf. art. 14, alin. 7 din lege. 

 Prin urmare, a solicitat desfiinŃarea actelor procedurale subsecvente hotărârii 
de vânzare la licitaŃie a bunurilor, fără a se face referire la însuşi înscrisul de bază nu 
reprezintă o justificare logică a interesului creditorului, ci se circumscrie interesului de 
înlocuire a lichidatorului judiciar. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea AdministraŃia 
FinanŃelor Publice a Municipiului Iaşi solicitând admiterea recursului, modificarea sentinŃei 
comerciale nr. 491/S/06.05.2010 în sensul admiterii contestaŃiei formulate împotriva 
publicaŃiei de vânzare nr. 480/19.05.2009 şi anulare acesteia. 

 În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că lichidatorul judiciar desemnat 
provizoriu de către judecătorul sindic a demarat procedurile în vederea valorificării 
bunurilor din averea debitoarei, înainte de a fi confirmat ca lichidator judiciar definitiv de 
către adunarea creditorilor. Mai mult decât atât, arată recurenta, instituŃia, în calitate de 
creditor majoritar, nu a confirmat lichidatorul desemnat provizoriu de către judecătorul 
sindic. 

 În al doilea rând, arată recurenta că aceste proceduri au fost declanşate fără a 
fi puse anterior în discuŃia adunării creditorilor şi fără a se obŃine acordul prealabil al 
acestora, încălcându-se în acest fel prev. art. 115 şi 116 din legea nr. 85/2006, potrivit cărora 
„cu aprobarea comitetului creditorilor, lichidatorul va angaja un expert evaluator, pe 
cheltuiala averii debitorului, pentru evaluarea bunurilor”, „metoda de vânzare a bunurilor va 
fi aprobată de adunarea generală a creditorilor”, „lichidatorul va angaja, în numele 
debitorului, un evaluator, ori va utiliza, cu acordul comitetului creditorilor un evaluator 
propriu”. 

 Nerespectarea dispoziŃiilor imperative ale legii insolvenŃei cu privire la 
procedura de valorificare a activelor debitorului (aprobarea raportului de evaluare, a 
metodei de valorificare, a regulamentului de vânzare, a publicităŃii, etc.), constituie o 
vătămare gravă a drepturilor creditorilor, precizează recurenta. 

 În ceea ce priveşte motivarea primei instanŃe referitoare la faptul că 
„reprezentanŃii creditorului nu au formulat opoziŃie în ceea ce priveşte hotărârea luată – cu 
privire la vânzarea bunurilor falitei – şi nici nu au solicitat desfiinŃarea hotărârii ori 
procesului-verbal al şedinŃei din 29.05.2009 pentru motive de nelegalitate”, recurenta arată 
că nu contestă hotărârea de vânzare a bunurilor, ci faptul că procedura pentru valorificarea 
acestora nu a fost respectată. Vânzarea bunurilor proprietatea debitoarei este consecinŃa 
directă şi obligatorie a deschiderii procedurii falimentului, orice opoziŃie a creditorilor fiind 
practic inadmisibile din acest considerent. Ceea ce trebuie şi sunt interesaŃi să urmărească 
creditorii, este respectarea procedurii de valorificare, existând posibilitatea formulării 
contestaŃiilor pentru motivul încălcării acestora.  

 Analizând recursul prin prisma motivelor invocate şi având în vedere 
dispoziŃiile art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea a constatat că este fondat pentru 
următoarele considerente: 

 Prevederile art. 116 alin. 2 din legea insolvenŃei reglementează formele de 
vânzare a bunurilor supuse lichidării şi, totodată, enumără modalităŃile în care se poate 
realiza vânzarea acestor bunuri. 

 Modalitatea în care se va realiza vânzarea bunurilor ce compun averea 
debitorului se va aproba de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului, cuprinsă 
într-un raport întocmit în acest sens şi Ńinând seama şi de recomandarea comitetului 
creditorilor. Totodată, odată cu prezentarea raportului privind propunerea de vânzare şi 
modalitatea în care aceasta se va efectua, lichidatorul are obligaŃia să prezinte şi 
regulamentul de vânzare corespunzător. 

 În cauză lichidatorul judiciar nu a respectat această etapă. 



 69

 La data de 19.05.2009 a emis publicaŃia de vânzare nr. 480 apărută în 
Buletinul procedurilor de insolvenŃă nr. 2499/25.05.2009 în care se arată că „O.C.C.” 
S.R.L., societate în  lichidare judiciară vinde prin licitaŃie publică, prin lichidator judiciar 
„A.P.C.” S.P.R.L. conform prevederilor Codului de procedură civilă, art. 431 şi 
următoarele, bunurile mobile la preŃul de pornire stabilit prin evaluare, exclusiv T.V.A.  

 Această publicaŃie de vânzare a fost emisă înainte de convocarea Adunării 
creditorilor şi alegerii comitetului creditorilor, lichidatorul judiciar neŃinând cont de faptul 
că modalitatea de vânzare trebuie aprobată de Adunarea creditorilor. 

 Mai mult, prin notificarea nr. 88/03.04.2009, apărută în Buletinul 
Procedurilor de InsolvenŃă nr. 1720(2009, lichidatorul judiciar a convocat adunarea 
creditorilor pentru data de 29.05.2009 având ca ordine de zi doar alegerea comitetului 
creditorilor, al preşedintelui acestuia, confirmarea şi stabilirea remuneraŃiei lichidatorului 
judiciar,  nefăcând vorbire despre faptul că s-ar prezenta  şi solicita aprobarea modalităŃii de 
vânzare a bunurilor debitorului. 

 Faptul că în cadrul acestei adunări lichidatorul judiciar ar fi informat asupra 
derulării procedurilor, prezentând regulamentul de vânzare al bunurilor mobile, raportul de 
evaluare al bunurilor, anunŃurile de vânzare a bunurilor supuse licitaŃiei cu termen de primă 
licitaŃie la data de 12.06.2009 nu acoperă nerespectarea procedurii descrisă de art. 116 din 
legea insolvenŃei, mai ales că la această adunare a participat doar reprezentantul A.F.P. a 
mun. Iaşi care a precizat că nu îşi poate spune părerea deoarece potrivit O.P.A.N.A.F. nr. 
1009/2007 a fost selectat alt lichidator respectiv „R.L.A.” I.P.U.R.L. NeamŃ, ceilalŃi 
creditori necunoscând că se va discuta şi aceste aspecte. 

 De altfel în procesul-verbal încheiat cu această ocazie la rubrica discutarea şi 
aprobarea ordinii de zi sunt trecute doar cele două aspecte, respectiv alegerea comitetului 
creditorilor, al preşedintelui acestuia şi confirmarea şi stabilirea remuneraŃiei lichidatorului 
judiciar. 

 În aceste condiŃii, Curtea a considerat că în mod greşit judecătorul sindic a 
reŃinut că reprezentantul contestatoarei ar fi semnat fără obiecŃiuni şi că pentru admiterea 
contestaŃiei ar fi fost necesară o vătămare a creditorului. 

 Vătămarea creditorilor se produce atunci când se hotărăşte modalitatea de 
vânzare a bunurilor debitorului fără aprobarea acestora. 

 Mai mult lichidatorul judiciar nu a solicitat aprobarea creditorilor nici cu 
privire la angajarea evaluatorului. 

 În ceea ce priveşte motivul de recurs care se referă la faptul că lichidatorul 
judiciar provizoriu ar fi trecut la vânzarea bunurilor debitorului înainte de confirmarea 
acestuia, Curtea apreciază că nu este fondat acesta putând să treacă la vânzarea bunurilor 
înainte de confirmare dar cu condiŃia respectării procedurilor reglementate de legea 
insolvenŃei.  

 FaŃă de cele mai sus expuse Curtea a considerat că judecătorul sindic greşit a 
respins contestaŃia formulată de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Iaşi, 
criticile formulate de aceasta fiind fondate, aşa încât, în temeiul dispoziŃiilor art. 312 alin. 1 
Cod procedură civilă, a admis recursul declarat şi contestaŃia formulată, dispunând anularea 
publicaŃiei de vânzare nr. 48/19.05.2009 şi trimiterea cauzei la judecătorul sindic pentru 
continuarea procedurii cu respectarea art. 116 alin. 2 din legea insolvenŃei. 

 

4. Interpretarea articolului 61 alineat (1) din Legea nr. 31/1990 a 
societăŃilor comerciale. NoŃiunea de „prejudiciu”. 

 
Art. 61 alineat (1) din Legea societăŃilor comerciale condiŃionează formularea 

cererii de opoziŃie de existenŃa prejudiciului creditorului social. Datoriile 
fiscale ale societăŃii nu pot fi considerate „prejudiciu”, în sensul textului 
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citat, ci reprezintă debite pentru care se poate folosi calea executării 
întemeiate pe Codul de procedură fiscală. 

Decizia nr. 493 din 13 octombrie 2010 

 Prin sentinŃa nr. 9/cam.consiliu din 6 aprilie 2010, Tribunalul Iaşi a respins 
excepŃia prematurităŃii introducerii cererii şi a respins cererea formulată de către reclamanta 
AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Botoşani, în contradictoriu cu pârâŃii SC 
„M.C.V.” SNC fostă SC „U.A.” SNC, prin foştii administratori A.Gh. şi A.D.. 

 Pentru a se pronunŃa astfel, tribunalul a reŃinut că - potrivit art. 62 alin.1 din 
Legea nr. 31/1990 - opoziŃia se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii 
asociaŃilor sau a actului adiŃional modificator în Monitorul Oficial al României partea a IV-
a, dacă legea nu prevede un alt termen. Prin încheierea nr. 3361 din 02.10.2009, dată de 
Tribunalul Botoşani, a fost admisă cererea de reînregistrare în Registrul ComerŃului a 
menŃiunilor cu privire la  denumirea firmei, schimbarea sediului din Botoşani în judeŃul Iaşi, 
localitatea Hârlău, strada Eternitate nr. 75 şi reînmatricularea în judeŃul Iaşi, radierea 
societăŃii „U.A.” Societate în Nume Colectiv de la Oficiul Registrului ComerŃului de pe 
lângă Tribunalul Botoşani, reînregistrarea  datelor  din declaraŃia tip pe proprie răspundere 
în registrul comerŃului şi depunerea actului constitutiv actualizat. Oficiul Registrului 
ComerŃului de pe lângă Tribunalul Botoşani a comunicat că actul modificator nr. 3244 din 
17.09.2009 al SC „ M.C.V.” SNC a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 5297 din 
14.10.2009. Data publicării actului modificator este 14.10.2009, iar cererea reclamantei 
privind opoziŃia împotriva modificării actului constitutiv al SC „U.A.” SNC a fost 
înregistrată la data de 06.11.2009. DispoziŃia legală menŃionată nu prevede vreo sancŃiune 
pentru introducerea opoziŃiei mai devreme de 30 de zile de la data publicării actului 
modificator de către persoana interesată. 

 Pe fondul cauzei, tribunalul a constatat că acŃiunea este neîntemeiată. 
ObligaŃia fiscală restantă datorată de pârâtă este modică, respectiv suma de 37.136 lei, 
compusă din 18.110 lei şi accesorii aferente, în cuantum de 19.026 lei. Această sumă poate 
fi executată în baza procedurii de executare silită prevăzută de Codul de procedură fiscală. 
În cauză, reclamanta nu a dovedit că administratorii A.Gh. şi A.D. au creat vreun prejudiciu, 
prin hotărârile privitoare la modificarea actului constitutiv. 

 În speŃă nu s-a declanşat procedura insolvenŃei, prevăzută de Legea nr. 
85/2006, pentru a fi aplicate dispoziŃiile art. 137 faŃă de administratori. 

 Împotriva sentinŃei a formulat recurs reclamanta AdministraŃia FinanŃelor 
Publice a municipiului Botoşani, arătând că SC „U.A.” SNC Botoşani figurează în 
evidenŃele fiscale, la data de 30.10.2009, cu obligaŃii restante, în cuantum total de 37.136 lei 
(debit în cuantum de 18.110 lei şi accesorii aferente, în cuantum de 19.026 lei). Pentru 
recuperarea drepturilor de creanŃă fiscală, AdministraŃia FinanŃelor Publice Municipală 
Botoşani, prin organele sale de executare, a uzat de procedurile de executare silită prevăzute 
de Codul de procedură fiscală, respectiv: emiterea de somaŃii de plată, indisponibilizarea 
conturilor bancare deŃinute de societate, invitarea administratorului la sediul organului 
fiscal, însă - până la data prezentei - aceste proceduri de executare nu au avut finalitatea 
prevăzută de lege, pentru că agentul economic nu deŃine disponibilităŃi băneşti, nu are 
suficiente bunuri în patrimoniu pentru acoperirea creanŃei, iar la notificările trimise de 
organul fiscal nu a dat curs. 

 Recurenta învederează că, în baza Protocolului de colaborare încheiat între 
Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Botoşani şi A.N.A.F.  - D.G.F.P.J. 
Botoşani a luat cunoştinŃă, prin comunicarea nr. 29983 din 19.10.2009, despre radierea din 
registrul comerŃului a S.C. „U.A.” SNC, ca urmare a schimbării sediului social în oraşul 
Hârlău, judeŃul Iaşi, motiv pentru care organul fiscal a promovat opoziŃie, în conformitate cu 
prevederile art. 204 din Legea nr. 31/1990, întrucât prin efectuarea acestei modificări a 
actului constitutiv, aparent legal, vizând schimbarea sediului societăŃii, sunt afectate 
interesele sale de creditor, ce constau în recuperarea creanŃelor fiscale. 

 A considerat că finalitatea acestui demers şi scopul urmărit de primul 
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administrator al societăŃii, prin efectuarea acestor modificări, este departe de a crea o dovadă 
certă a credibilităŃii şi bonităŃii pe piaŃă a societăŃii comerciale şi că motivul efectuării 
acestor modificări este acela al sustragerii de la plata obligaŃiilor către bugetul consolidat al 
statului, eludându-se şi prevederile legii fiscale, chiar dacă schimbarea sediului unei 
societăŃi comerciale sau alte modificări sunt permise de lege, fiind - în accepŃiunea 
legiuitorului - legate de latura comercială a funcŃionalităŃii acesteia. Modificarea sediului 
social şi cele privind identitatea administratorilor, ca regularizare a unei societăŃi prin 
îndeplinirea formalităŃilor prevăzute de lege, este confundată în acest caz cu pierderea 
îndeplinirii obligaŃiilor asumate către societate, urmare operaŃiunilor comerciale întreprinse 
de către aceasta ca subiect de drept comercial şi care generează efecte şi în plan procedural 
fiscal, a mai susŃinut recurenta. 

 Întrucât legea societăŃilor comerciale urmăreşte realizarea unui echilibru între 
nevoia de protecŃie a intereselor terŃilor şi imperativul respectării dispoziŃiilor legale privind 
asumarea obligaŃiilor unei societăŃi comerciale ce decurg din activitatea sa comercială, 
subzistă dreptul creditorilor ce-şi consideră interesele afectate, aşa cum este prevăzut la art. 
61 şi 62, de a face opoziŃie la realizarea modificărilor actului constitutiv. În acest sens, 
învederează recurenta că, prin adresa nr. 49052 din 27.10.2009, a solicitat Oficiului 
Registrului ComerŃului Botoşani xerocopie după încheierea judecătorului delegat şi 
documentele care au stat la baza radierii din registrul comerŃului, ca urmare a schimbării 
sediului societăŃii, a denumirii şi a administratorilor. Prin art. 204 din Legea nr. 31/1990, 
legiuitorul dă drept creditorilor ce se consideră prejudiciaŃi prin hotărârile asociaŃilor 
privitoare la modificarea actului constitutiv să formeze cerere de opoziŃie, ceea ce necesită 
dovedirea unui prejudiciu de către oponent care se justifică a fi reparat. Rezultă - aşadar - 
din textul de lege menŃionat că prezenta opoziŃie este caracterizată ca o răspundere civilă 
delictuală, menită a permite repararea prejudiciului cauzat prin hotărârea organelor statutare 
ale societăŃii în cauză, deci opoziŃia nu presupune doar un simplu interes, ci existenŃa chiar a 
unei vătămări, a unui prejudiciu cert. 

 FaŃă de cerinŃele impuse de legiuitor prin art. 61 şi 62 din acelaşi act 
normativ, consideră recurenta că a făcut dovada prejudiciului (acesta reprezentând 
obligaŃiile societăŃii către bugetul de stat în cuantum de 1.876 lei), a faptei ilicite (în speŃă, 
hotărârea organelor statutare ale societăŃii) şi a legăturii de cauzalitate dintre faptă şi 
prejudiciu, scopul acestei opoziŃii nefiind nulitatea modificărilor efectuate, ci repararea 
prejudiciului, conchide AFP Botoşani. 

 Formulând întâmpinare, societatea intimată a solicitat respingerea recursului, 
învederând că - prin modificările făcute actului constitutiv - ea nu s-a desfiinŃat, nu şi-a 
pierdut personalitatea juridică, continuând, cu drepturi şi obligaŃii, în forma modificată  şi cu 
structura noului acŃionariat. În acest mod, evident a operat o transmitere către societatea SC 
„U.A.” SNC nu doar a activului, ci şi a eventualului pasiv, iar modificarea sediului, a 
denumirii şi acŃionariatului nu a produs şi nu putea produce vreun prejudiciu statului, aşa 
cum s-a susŃinut în cuprinsul opoziŃiei. Corect a reŃinut instanŃa de fond că pretinsul 
prejudiciu invocat (în fapt, pretinse datorii fiscale, despre care nu se pot pronunŃa dacă sunt 
reale, dacă sunt lichide şi exigibile întrucât nu le-a fost comunicat nici un act doveditor în 
acest sens) nu are caracterul unui „prejudiciu", cauzat de modificările actului constitutiv. 
Acestea sunt - eventual - debite preexistente acestui moment, datorii care s-au transmis 
societăŃii cu noua denumire şi noul acŃionariat, care au un caracter modic şi pot fi executate 
prin procedurile prevăzute de Codul de procedură fiscală. 

 Cu privire la solicitarea reclamantei-recurente ca pârâta, în solidar cu foştii 
administratori ai acesteia, să fie obligaŃi la repararea „prejudiciului", în sensul achitării 
debitelor generate către bugetul consolidat al statului, intimata învederează că judicios a 
reŃinut instanŃa de fond că doar o acŃiune întemeiată pe dispoziŃiile art. 137 din Legea nr. 
85/2006 ar putea avea un asemenea obiect şi nu o opoziŃie întemeiată pe art. 61 şi 62 din 
Legea nr. 31/1990. În plus, nici administratorii invocaŃi nu au generat vreun „prejudiciu" 
statului, prin modificarea statutului societăŃii. Chiar reclamanta arată că nu e vorba de vreun 
prejudiciu generat de schimbarea denumirii, sediului social, acŃionarului, ci invocă datorii 
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preexistente, în vreme ce prevederile art. 61 din Legea nr. 31/1990 fac referire, ca o condiŃie 
de admisibilitate a unei opoziŃii, la dovedirea unui prejudiciu creat „prin hotărârile 
asociaŃilor privitoare la modificarea actului constitutiv", ceea ce nu este cazul în prezenta 
speŃă. 

 Examinând actele şi lucrările dosarului, curtea a constatat că recursul este 
nefondat, pentru considerentele expuse în cele ce urmează. 

 Recursul nu este motivat în drept, dar dezvoltarea motivelor de recurs face 
posibilă încadrarea unor critici în punctul 9 al art. 304 Cod procedură civilă. Textul 
procedural menŃionat nu este - însă - incident în cauză, atât timp cât tribunalul a interpretat 
şi aplicat corect dispoziŃiile legale relevante, în primul rând articolul 61 din Legea nr. 
31/1990 privind societăŃile comerciale. Curtea de apel reŃine că art. 61 alineat (1) 
condiŃionează formularea cererii de opoziŃie de existenŃa prejudiciului creditorului social şi - 
astfel cum judicios a stabilit prima instanŃă - în speŃă nu există prejudiciu. Datoriile fiscale 
ale societăŃii în legătură cu care au operat modificările contestate nu pot fi considerate 
„prejudiciu”, în sensul textului citat, ci sunt debite pentru care se poate folosi calea 
executării întemeiate pe Codul de procedură fiscală. 

 InstanŃa de recurs a mai constatat că acele critici care nu se încadrează în art. 
304 Cod procedură civilă - şi care se examinează conform art. 304 indice 1 Cod procedură 
civilă - se vădesc nefondate, în măsura în care tribunalul a stabilit corect situaŃia de fapt, 
care îşi află pe deplin corespondent în dovezile administrate. 

 FaŃă de considerentele expuse şi în aplicarea art. 312 alineat (1) teza a II-a 
Cod procedură civilă curtea a respins recursul, menŃinând hotărârea Tribunalului Iaşi. În 
temeiul art. 274 Cod procedură civilă, recurenta fiind obligată la plata cheltuielilor de 
judecată. 

5. Răspunderea instituită de art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenŃei. Natură juridică şi caractere. 

Plecând de la natura juridică a răspunderii administratorului, curtea constată 
că - potrivit conŃinutului art. 138 din Legea nr. 85/2006 - aceasta este a 
unei răspunderi speciale, care împrumută caracteristicile răspunderii 
delictuale. Fiind vorba de o răspundere delictuală, înseamnă că, pentru a 
fi angajată, trebuie îndeplinite condiŃiile generale ale răspunderii civile 
delictuale, care reies din art. 998-999 Cod civil (fapta ilicită, prejudiciul, 
legătura de cauzalitate şi vinovăŃia), condiŃii care capătă - în această 
situaŃie - unele conotaŃii speciale. 

Caracterul special al răspunderii reglementate de art. 138 din Legea nr. 
85/2006 constă în aceea că textul de lege delimitează, printr-o enumerare 
exhaustivă, categoria faptelor (lit. a-g) considerate nelegitime, prejudiciul 
– care este acela al provocării sau contribuirii faptelor la ajungerea 
debitoarei în starea de insolvenŃă, iar nu existenŃa unor debite neachitate 
ale debitoarei faŃă de creditori – şi cere o cauzalitate tipică între faptă şi 
prejudiciu, subliniind uneori că acest element trebuie dublat de un scop, 
vina persoanei chemate a răspunde fiind apreciată „in concreto”. 

Decizia nr. 538 din 08 noiembrie 2010 

Prin sentinŃa comercială nr. 411/S/20.04.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – 
judecător sindic a fost respinsă ca neîntemeiată acŃiunea formulată de reclamantul lichidator 
„L.C.2003” SPRL şi cererea de intervenŃie in interes alăturat formulată de creditorul 
AdministraŃia FinanŃelor Publice a mun. Iaşi, promovată în contradictoriu cu pârâŃii I.D.-N. şi 
G.F., având ca obiect atragerea răspunderii personale a acesteia. 

A fost respinsă excepŃia tardivităŃii contestaŃiei , invocata de lichidatorul judiciar.  
A fost admisă excepŃia lipsei de interes a contestaŃiei la tabelul creditorilor, 

formulata de paratul-contestator I.D.-N..  
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A fost respinsă contestaŃia la tabelul creditorilor, ca fiind formulata de o persoana ce 
nu justifica un interes.  

Pentru a se pronunŃa în acest sens judecătorul sindic a reŃinut următoarele: 
În fapt, potrivit informaŃiilor furnizate de către Oficiul Registrului ComerŃului de pe 

lângă Tribunalul Iaşi , societatea debitoare s-a înmatriculat la data de 25.09.2002 , având de 
la acest moment ca asociat si administrator pe I.D.-N.. La data de 14.07.2006 acesta s-a 
retras din societate , administrarea fiind preluată de către pârâtul G.F. Notificat de către 
administratorul judiciar, cu privire la deschiderea procedurii insolvenŃei şi a obligaŃiei de 
predare a actelor contabile, pârâtul-administrator statutar la momentul deschiderii procedurii, 
nu au dat curs demersurilor lichidatorului judiciar pentru predarea actelor şi gestiunii. 

Cât priveşte pârâtul I.D.-N., a retinut instanŃa faptul că acesta a adus la cunoştinŃa 
practicianului in insolvenŃă faptul că a predat toate documentele financiar contabile la 
momentul retragerii din societate.  

În reglementarea art.138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenŃei, 
răspunderea membrilor organelor de conducere devine operantă în toate cazurile când 
pasivul social nu poate fi acoperit din culpa lor, când aceştia au cauzat starea de insolvenŃă a 
societăŃii prin săvârşirea vreuneia dintre faptele expres şi limitativ enumerate la lit. a – g ale 
articolului menŃionat iar prejudiciul a rezultat direct din fapta culpabilă săvârşită. 

Pentru instituirea răspunderii personale a membrilor organelor de conducere este 
necesar ca pârâŃii să aibă calitatea de autori ai faptelor limitativ enumerate de art.138 alin.1 
din Legea nr.85/2006, săvârşirea acestor fapte să se fi produs în mandatul lor, iar aceste 
fapte să fi cauzat prejudiciul care a determinat starea de insolvenŃă a debitoarei falite. 

Răspunderea persoanelor enumerate în alin. 1 al art. 138 este condiŃionată, printre 
altele, de existenŃa legăturii de cauzalitate între faptele expuse şi starea de insolvenŃă, 
această formă specială de răspundere fiind instituită exclusiv în favoarea debitorului falit, 
care se vede nevoit în această etapă, prin reprezentantul său care în procedura de faŃă este 
lichidatorul judiciar, să readucă în patrimoniul său contravaloarea prejudiciilor care i-au 
determinat starea de insolvenŃă. 

In susŃinerea cererii, lichidatorul judiciar a invocat incidenŃa in cauza a dispoz .art. 
138 lit. a , c şi d din legea 85/2006 privind procedura insolvenŃei arătând că pârâŃii si-au 
însuşit creditele societăŃii , au administrat societatea in mod defectuos continuând activitatea 
in condiŃiile in care aceasta înregistra pierderi şi nu au Ńinut contabilitatea in conformitate cu 
legea , concluzie desprinsa din nepredarea actelor contabile către practicianul in insolvenŃă .  

Intervenientul in interes alăturat lichidatorului judiciar a înŃeles să susŃină apărările 
reclamantului, arătând că pârâtul I.D.-N. a achiziŃionat din sumele aparŃinând debitorului 
mobilă de dormitor înregistrând-o apoi in evidentele contabile ca o cheltuială deductibilă. 
De asemenea, invocă intervenientul faptul că, debitorul avea posibilitatea achitării datoriilor 
întrucât, potrivit bilanŃului pentru semestrul I 2006, acesta avea imobilizări corporale in 
valoare de 206.735 lei , imobilizări financiare in valoare de 399167 lei , clienŃi de încasat 
457007 lei si debitori diverşi in valoare de 1.032.934 lei.  

Reclamantul, lichidatorul judiciar, s-a limitat la a susŃine prin cererea sa că din 
studiul documentelor financiare rezultă că în perioada când activitatea debitorului era 
administrată de pârâtul I.D.-N., societatea a acumulat datorii, fapt cert din care trage o serie 
de concluzii în sensul că pârâtul şi-a creat venituri şi obligaŃii de plată prin activitatea 
debitoarei, însă veniturile le-a folosit în interes personal, acumulând astfel datorii, concluzii 
care nu reprezintă decât prezumŃii simple şi nu au fost coroborate cu alte mijloace de proba 
care să certifice însuşirea sumelor de către pârât, cu atât mai mult cu cât de esenŃa activităŃii 
comerciale Ńin operaŃiunile de creare de venituri şi obligaŃii de plată, ca fapte de comerŃ.  

 Faptul că debitoarea a acumulat datorii se poate datora unui management defectuos, 
(împrejurare susŃinută şi de reclamantul lichidator judiciar), unor condiŃii economice sau de 
piaŃă defavorabile, aspecte care Ńin de riscul activităŃii comerciale. Ceea ce i se poate imputa 
administratorului pârât este nedeclararea stării de insolvenŃă în termen, faptă ce ar putea 
constitui, în condiŃiile art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, infracŃiunea de bancrută 
simplă, însă nu se încadrează în situaŃiile limitativ enumerate la alin. 1 al art. 138.  
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A apreciat de asemenea instanŃa, fata de aspectele invocate de intervenient, că nici 
achiziŃia mobilierului de dormitor si nici nerecuperarea creanŃelor nu au dus la apariŃia 
insolvenŃei . De asemenea, deşi debitorul figura, potrivit bilanŃului pentru semestrul I 2006, 
cu imobilizări corporale in valoare de 206.735 lei , imobilizări financiare in valoare de 
399167 lei , clienŃi de încasat 457007 lei si debitori diverşi in valoare de 1.032.934 lei, 
valoarea datoriilor la acea dată depăşea cu mult activul menŃionat anterior. Astfel, pentru a 
fi antrenată răspunderea specială instituită de art. 138 din legea 85/2006 , nu este suficient 
ca debitorul să figureze cu active in contabilitate pe care sa nu le predea lichidatorului , ci 
trebuie dovedit ca această faptă a generat starea de insolvenŃă, împrejurare nesusŃinută de 
probele administrate.  

SusŃinerile lichidatorului judiciar referitoare la atitudinea pârâŃilor, care au continuat 
activitatea deşi societatea acumula datorii, nu sunt de natură a reŃine în sarcina acestora că 
„au dispus, în interes personal, continuarea unei activităŃi care ducea, în mod vădit, 
persoana juridică la încetarea de plăŃi”, în condiŃiile în care textul normativ impune ca acea 
activitate să fie exercitata în interesul personal. Activitatea continuată trebuie să fie în 
măsură să conducă la încetarea de plăŃi în mod vădit, ceea ce presupune ca la un nivel 
minim de pregătire , pârâŃii puteau sau trebuiau să poată să conştientizeze consecinŃa faptei, 
respectiv încetarea de plăŃi in scopul obŃinerii unui interes personal. 

łinerea contabilităŃii reflectă înregistrarea operaŃiunilor efectuate de debitor şi oferă 
creditorilor posibilitatea verificării acestora, sub aspectul legalităŃii lor, a solvabilităŃii 
debitorului . 

NeŃinerea contabilităŃii în conformitate cu legea presupune lipsa înregistrărilor, a 
întocmirii actelor contabile prevăzute de Legea 82/1991 şi orice alte acŃiuni legate strict de 
contabilitatea societăŃii, fapte ce au determinat ajungerea debitorului în stare de insolvenŃă.  

După cum a reŃinut instanŃa anterior , debitorul a depus la AdministraŃia FinanŃelor 
Publice bilanŃurile contabile până la 30.06.2006, iar sentinŃa de deschidere a procedurii 
insolvenŃei a fost pronunŃată la 01.11.2006.  

Sub acest aspect, nepredarea către lichidator a actelor prevăzute in art. 28 din Legea 
85/2006 nu echivalează cu neŃinerea contabilităŃii în conformitate cu legea, ci poate 
constitui eventual elementul material al infracŃiunii prevăzuta la art. 147 din Legea 85/2006, 
care se pedepseşte cu amendă sau închisoare si nu cu atragerea răspunderii patrimoniale a 
subiectului activ pentru partea din pasivul debitorului rămasă neacoperită in urma lichidării.  

Astfel, sub acest aspect , nu este suficientă simpla apreciere a lichidatorului , părŃile 
fiind Ńinute a face dovada celor afirmate , în condiŃiile art. 1169 cod civil.  

 Nu s-a dovedit în concret nici un raport de cauzalitate între nepredarea actelor 
contabile de către pârâtul-administrator (faptă pe care o transformă intr-o prezumŃie absoluta 
a neŃinerii contabilităŃii) şi ajungerea societăŃii în stare de insolvenŃă. Sub acest aspect, 
reclamantul a făcut doar supoziŃii , arătând că atitudinea de indiferenŃă şi totalul dezinteres 
manifestat de pârâŃi dedus din nepredarea actelor contabile , denota si un dezinteres in 
administrarea societăŃii si achitarea datoriilor , împrejurare ce a dus in final la insolvenŃa 
debitorului.  

Pentru motivele invocate, instanŃa a respins atât cererea având ca obiect atragerea 
răspunderii cat şi cererea de intervenŃie în interes alăturat reclamantului , nefiind dovedita in 
cauza nici una din faptele prevăzute de art. 138 lit. a , c si d din legea 85/2006. 

Cu privire la contestaŃia la tabelul creanŃelor formulată de pârâtul I.D.-N., instanŃa 
faŃă de dispoziŃiilor art.137 Cod procedură civilă, a analizat prioritar excepŃiile invocate de 
lichidatorul judiciar, stabilind ca ordine de soluŃionare excepŃia tardivităŃii iar ulterior 
excepŃia lipsei de interes.  

Referitor la excepŃia tardivităŃii invocată de lichidatorul judiciar cu privire la 
contestaŃia promovată de paratul I.D.-N., a reŃinut instanŃa că aceasta este neîntemeiată , in 
condiŃiile in care , in conformitate cu prevederile art.75 din Legea nr.85/2006 orice parte 
interesată poate formula contestaŃie cu privire la creanŃele şi drepturile de preferinŃă trecute 
de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar al creanŃelor ,după expirarea termenului de 
depunere a contestaŃiilor prevăzute la art. 73 alin 2 si până la închiderea procedurii.  
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ExcepŃia lipsei de interes s-a dovedit a fi insă întemeiata. Astfel , interesul este o 
condiŃie de exerciŃiu a acŃiunii , nefiind suficientă afirmarea existentei unui drept actual ci si 
justificarea unui interes , in sensul de folos practic pe care partea îl urmăreşte prin 
promovarea cererii de chemare in judecată. Interesul trebuie să existe atât la momentul 
promovării cererii cat si pe parcursul soluŃionării acesteia. Interesul contestatorului a fost 
justificat iniŃial de promovarea cererii de atragere a răspunderii personale si implicit de 
acoperire a pasivului debitorului . Insă, in condiŃiile in care, cererea promovata de lichidator 
a fost respinsă , nefiind dovedită in cauză săvârşirea faptelor delictuale prevăzute de art. 138 
lit. a , c si d din legea 85/2006, s-a dovedit a fi lipsita de interes analiza unui eventual pasiv , 
pentru care paratul nu trebuie să răspundă.  

Pe cale de consecinŃă, instanŃa a respins ca lipsita de interes contestaŃia pârâtului 
I.D.-N. la tabelul creanŃelor.  

Împotriva sentinŃei comerciale nr. 411/S/20.04.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – 
judecător sindic a formulat recurs Societatea civilă profesională „L.C.2003” SPRL – 
lichidatorul judiciar al debitorului S.C. „I.D.N.C.” SRL Iaşi criticând-o pentru nelegalitate şi 
netemeinicie sub următoarele aspecte. 

InstanŃa de fond pronunŃând o hotărâre nelegală fiind operant motivul de casare prev. 
de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă. 

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziŃiile art. 138 alin. 1 lit. „a” şi lit. „c-d” din 
Legea nr. 85/2006, ale Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, ale art. 
1082 şi art. 1540 Cod civil, ale art. 374 Cod comercial, instanŃa fiind Ńinută să analizeze 
conŃinutul cererii introductive, a probelor administrate şi a întâmpinărilor depuse. 

SusŃine recurenta că s-a argumentat în fapt şi în drept, întrunirea condiŃiilor 
răspunderii pârâŃilor pentru fiecare faptă în parte, subliniind natura juridică a răspunderii şi 
făcând distincŃia răspunderii celor doi administratori succesivi, în funcŃie de data naşterii 
creanŃelor, a instalării insolvenŃei, anterior cesiunii părŃilor sociale şi a transferării 
mandatului de administrator. 

Materialul probator al stării de insolvenŃă şi al întrunirii condiŃiilor răspunderii, sunt 
rapoartele şi celelalte acte de procedură, precum şi indicatorii sintetici declaraŃi de către 
debitorul/contribuabil la M.F.P. 

Concluziile expertizării acestor date, precum şi a celor ce se desprind din fiecare 
cerere de creanŃă, au stat la baza cererii de răspundere. 

Administrarea defectuoasă s-a manifestat prin fapte concrete şi anume: 
nerecuperarea creanŃelor şi neintroducerea cererii de intrare în procedura insolvenŃei a 
debitorului, în condiŃiile în care la 31.12.2005, activul net era negativ, deci sub ½ din 
valoarea capitalului social (300 lei), nerespectând dispoziŃiile Legii nr. 31/1990 şi ale Legii 
nr. 85/2006. 

Conform art. 228 alin. (1 lit. „a”, coroborat cu art. 153 ind. 24 din Legea nr. 31/1990 
privind societăŃile comerciale, în cazul în care se constată că, în urma unor pierderi, stabilite 
prin situaŃiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăŃii (- 1.047.993 
lei), determinat ca diferenŃă între totalul activelor (2.253.583 lei) şi totalul datoriilor acesteia 
(3.122.093 lei), s-a diminuat la mai puŃin de jumătate din valoarea capitalului social 
subscris, administratorul va convoca adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă 
societatea trebuie dizolvată. 

CondiŃia dizolvării există la 31.12.2005. 
Continuarea activităŃii a fost în dauna creditorilor. 
Cauzele insolvenŃei, faptele cauzatoare, raportul de cauzalitate între fapte şi efecte, 

vinovăŃia, încadrarea juridică a faptelor, sunt redate în tabloul economic al debitorului la 
conducerea căruia a fost intimatul-pârât I.D.-N. 

Apreciază că în mod greşit instanŃa a respins acŃiunea, având în vedere faptul că 
cererea de chemare în judecată a fost temeinic motivată, cu argumentele enumerate. 

InstanŃa de fond a reŃinut (pag. a 3-a alin. (7), pag. a 4-a alin. (3), alin. (6), pag. a 5-a 
alin. (3) din hotărâre) considerentele pentru care a respins acŃiunea întemeiată pe art. 138 lit. 
a,c-d Legea 85/2006. 
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SusŃine recurenta că procesele verbale nr. 750/28.06.2006 şi nr. 750/1/28.06.2006, 
transmise de către intimatul-pârât I.D.-N. în decembrie 2006, nu au valoarea actelor 
doveditoare ale predării-primirii gestiunii debitorului SC „I.D.N.C.” SRL şi nici al 
documentelor contabile, pentru următoarele motive: 

a) Predarea gestiunii unei firme, în condiŃiile Legii nr. 31/1990 privind societăŃile 
comerciale şi ale Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, impune întocmirea unui bilanŃ 
contabil, însoŃit de: 

a1) procesul verbal de inventariere a bunurilor, cu nominalizarea lor şi valoarea de 
înregistrare în contabilitate, precum şi a locaŃiei în care se află; 

a2) balanŃa de verificare a lunii la care are loc operaŃiunea de inventariere faptică şi 
raportare a constatărilor de pe teren la înregistrările valorilor în evidenŃa contabilă; 

a3) fişele partener, pe relaŃia furnizori (creditori) şi clienŃi (debitori) cu valorile 
creditului şi a debitului, cu indicarea facturii din care provin. 

b) Predarea documentelor în condiŃiile Legii nr. 82/1991. 
Exprimarea la general, precum şi menŃinerea conform căreia „Dl. G.F., în calitate de 

viitor administrator…”, denotă lipsa forŃei probante a operaŃiunii. 
Mai mult decât atât, actul este din 28.06.2006, ca act de predare-preluare, cu referire 

la o viitoare funcŃie, iar cererea de menŃiuni a fost depusă la ORC, pe data de 14.07.2006. 
InstanŃa de fond a soluŃionat cauza, ca şi cum cererea de răspundere ar fi fost numai 

faŃă de intimatul-pârât I.D.-N., neluând în considerare citarea şi a pârâtului G.F., 
neprezentarea acestuia la interogatoriu şi aplicarea art. 226 Cod procedură civilă. 

InstanŃa de fond nu a luat în considerare materialul probator, respectiv valorile 
declarate de debitor în situaŃiile financiare ale anilor analizaŃi, respectiv a indicatorilor 
financiari, indicatori ce au o valoare obiectivă. 

InstanŃa de fond nu a reŃinut antrenarea răspunderii membrilor organelor de 
supraveghere şi conducere deşi exista dovada îndeplinirii condiŃiilor, respectiv prejudicierea 
creditorilor, existenŃa raportului de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu şi respectiv culpa 
personală a celui faŃă de care se antrenează răspunderea. 

Utilizarea de către administratorul statutar a activelor aparŃinând debitoarei în interes 
personal a constituit factorul determinant în ajungerea societăŃii în stare de insolvenŃă, 
putându-se trage astfel concluzia că activele societăŃii au fost folosite în alt scop decât cel 
prevăzut de lege. 

PârâŃii nu au predat lichidatorului judiciar nici un activ aparŃinând debitoarei şi nu a 
pus la dispoziŃia acestuia nici un document din care să rezulte că acestea au fost folosite în 
interesul societăŃii. 

PârâŃii au continuat activitatea, deşi debitoarea era în încetare de plăŃi. 
PârâŃii nu au recuperat creanŃele societăŃii debitoarei. 
PârâŃii nu au predat bunurile a căror valoare a fost evidenŃiată în cerere pe baza 

bilanŃului contabil. 
łinerea unei contabilităŃi fictive sau Ńinerea contabilităŃii cu nerespectarea 

dispoziŃiilor legale în materie ori dispariŃia unor documente contabile produsă de pârâŃi, 
constituie fapta de a nu Ńine contabilitatea în conformitate cu legea. 

PârâŃilor le revenea, în calitate de administratori statutari, obligaŃia de a duce la 
îndeplinire contractul de mandat ce le-a fost încredinŃat în conformitate cu dispoziŃiile legale 
în materie, administratorii fiind direct răspunzători de modul în care este Ńinută evidenŃa 
contabilă, obligaŃiile lor reieşind cu claritate din dispoziŃiile art. 73 al. 1 lit. c şi alin. 2 ale 
Legii nr. 31/1990, precum şi din dispoziŃiile art. 10 din Legea nr.82/1991 republicată. 

În condiŃiile neŃinerii contabilităŃii în conformitate cu legea se prezumă existenŃa 
unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul produs care constă în pasivul 
înregistrat în tabelul creditorilor. 

Raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, se prezumă atâta timp cât există 
încetarea de plăŃi şi una din faptele enumerate de art. 138 din Legea nr. 85/2006, prezumŃia 
având un caracter juris et de jure, nefiind posibil a fi răsturnată prin proba contrarie. 

Rezultă din conŃinutul acestui articol că nu se face distincŃie între conducătorii în 
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funcŃie la data deschiderii procedurii şi conducătorii anteriori, între conducătorii de drept şi 
cei care au exercitat în fapt activitatea de administrare, pentru antrenarea răspunderii 
personale fiind necesar doar ca aceşti conducători să aibă calitatea de autori ai faptelor 
enumerate la lit. a-g iar săvârşirea respectivelor fapte să se fi produs în timpul mandatului 
lor, cerinŃe care sunt întrunite în persoana pârâŃilor. 

Răspunderea membrilor organelor de conducere ale societăŃilor ajunse în încetare de 
plăŃi, aşa cum este reglementată de prevederile art. 138 din Legea 85/2006 este o răspundere 
specială care pune la îndemâna creditorilor mijloace juridice pentru a asigura bunurile 
necesare acoperirii pasivului debitorului. 

InstanŃa de fond a reŃinut că cererea lichidatorului judiciar este neîntemeiată 
deoarece s-au făcut simple referiri la răspunderea reglementată de art. 138 din Legea 
85/2006, fără să se probeze săvârşirea faptelor imputabile administratorilor şi care este 
legătura de cauzalitate dintre ceea ce se impută în mod teoretic şi prejudiciul creat. 

Hotărârea fondului este greşită din acest punct de vedere deoarece din analiza art. 
138 din Legea nr. 85/2006 ca şi din practica judiciară deja stabilită sub acest aspect, 
prejudiciul creditorului este prezumat, dovada faptelor făcându-se prin simpla ajungere a 
debitorului în incapacitate de plată. 

Solicită admiterea recursului şi a cererii de antrenare a răspunderii administratorilor. 
Hotărârea instanŃei de fond este nelegală şi neîntemeiată, deoarece a respins excepŃia 

tardivităŃii invocată de lichidatorul judiciar cu privire la contestaŃia pârâtului privind tabelul 
definitiv al creanŃelor. 

ContestaŃia a avut ca temei legal art. 75 din Legea 85/2006, în condiŃiile în care 
contestatorul nu a produs probe doveditoare a situaŃiilor şi condiŃiilor impuse de acest text. 

InstanŃa nu a luat în considerare faptul că Tabelul definitiv al creanŃelor, a fost 
publicat în BPI nr. 301/07.02.2007 şi comunicat contestatorului-pârât, cu adresa nr. 
1407/07.09.2007, acesta confirmând de primire pe data de 11.09.2007. 

Legal citat intimatul I.D.-N. a depus întâmpinare, cu nerespectarea termenului 
procedural care a fost reŃinută, conform disp. art. 308 Cod procedură civilă, ca şi concluzii 
scrise la termenul din 11 oct. 2010. 

A fost administrată proba cu înscrisuri în respectarea exigenŃelor art. 305 Cod 
procedură civilă. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor de recurs invocate cât şi 
a dispoziŃiilor legale operante în cauză, Curtea a reŃinut următoarele: 

Criticile formulate de recurentul-lichidator „L.C.2003” SPRL Iaşi, se circumscriu 
motivului de nelegalitate prev. de art. 304 pct.9 Cod procedură civilă. 

Conform art. 138 din Legea nr. 85/2006 judecătorul-sindic poate dispune ca o parte 
din pasivul debitorului, persoană juridică ajunsă în stare de insolvenŃă, să fie suportat de către 
membrii organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului în această situaŃie, 
prin săvârşirea uneia din faptele enumerate limitativ de lege. 

Astfel, plecând de la natura juridică a răspunderii administratorului, Curtea arată că 
potrivit conŃinutului art. 138 din Legea nr. 85/2006 aceasta este aceea a unei răspunderi 
speciale care împrumută caracteristicile răspunderii delictuale. 

Fiind vorba de o răspundere delictuală, înseamnă că, pentru a fi angajată, trebuie 
îndeplinite condiŃiile generale ale răspunderii civile delictuale, care reies din art. 998-999 
Cod civil (fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate şi vinovăŃia), condiŃii care capătă 
- în această situaŃie - unele conotaŃii speciale. 

Caracterul special al răspunderii reglementate de art. 138 din Legea nr. 85/2006 
constă în aceea că textul de lege delimitează, printr-o enumerare exhaustivă categoria 
faptelor (lit. a-g) considerate nelegitime, prejudiciul – care este acela al provocării sau 
contribuirii faptelor la ajungerea debitoarei în starea de insolvenŃă, iar nu existenŃa unor 
debite neachitate ale debitoarei faŃă de creditori – şi cere o cauzalitate tipică între faptă şi 
prejudiciu, subliniind uneori că acest element trebuie dublat de un scop, vina persoanei 
chemată a răspunde fiind apreciată „in concreto”. 

Pe de altă parte, plecând de la principiile care fundamentează răspunderea delictuală, 
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acoperirea prejudiciului este o sarcină directă a autorului faptului prejudiciabil aflat în 
legătură cu fapta.  

Administratorul, chiar dacă a provocat insolvenŃa, este Ńinut să răspundă în raport cu 
consecinŃele faptelor sale faŃă de cel în patrimoniul căruia dauna a fost produsă. 

În cazul insolvenŃei şi al falimentului, prejudiciul este provocat societăŃii şi se 
concretizează, pe de-o parte, în starea de insolvenŃă în care societatea este plasată prin faptul 
ilicit, iar pe de altă parte, în dauna efectivă şi cuantificabilă printr-o expresie pecuniara. 

RaŃiunea acestei interpretări rezidă chiar în prima teză a art. 138 din Legea nr. 
85/2006, potrivit cu care judecătorul-sindic poate dispune că o parte a pasivului debitorului 
în insolvenŃă sau faliment să fie suportată de către persoanele stabilite de această lege, parte 
care trebuie să fie concordantă prejudiciului în legătură cu faptul prejudiciabil al celui Ńinut 
să răspundă. 

În acest context, Curtea a subliniat distincŃia netă şi necesară între prejudiciul pentru 
care administratorul este Ńinut să răspundă în aceste circumstanŃe şi starea generală a 
debitoarei societăŃii faŃă de creditori, sau, altfel spus, prejudiciul creditorilor datorat 
împrejurării că aceştia nu-şi pot acoperi creanŃele prin lichidarea activelor societăŃii. 

Prejudiciul în dauna debitorului falit şi reparat de administrator poate fi inegal cu 
prejudiciul creditorilor şi nu se confundă cu acesta. Administratorul nu răspunde faŃă de 
creditori, deoarece, aşa cum arată şi art. 140 din Legea nr. 85/2006, sumele obŃinute prin 
antrenarea răspunderii derivate din art. 138 intră în averea debitorului şi sunt destinate 
acoperirii pasivului, iar nu plăŃii creditorilor, decât indirect. 

Din analiza conŃinutului articolul 138 alin.1 lit. a din Legea nr. 85/2006 reiese că 
fapta presupune utilizarea bunurilor mobile sau imobile, corporale sau incorporale sau a 
creditelor acordate debitorului persoană juridică fie de către instituŃiile de credit, fie de către 
asociaŃi/acŃionari sau de alte persoane juridice. 

Textul în discuŃie prevede că utilizarea acestor bunuri sau credite să se fi făcut în 
interes propriu sau al altei persoane, fie că este vorba de o persoană fizică, fie de una 
juridică. 

Simpla împrejurare că în perioada în care societatea a fost administrată de către 
pârâtul I.D.-N. societatea a acumulat datorii constituie o prezumŃie simplă care nu poate 
duce la concluzia săvârşirii faptei prevăzute de art. 138 alin.1 lit. a din Legea nr. 85/2006, în 
lipsa coroborării cu alte mijloace de probă. 

În condiŃiile în care activitatea comercială se reflectă prin operaŃiuni de creare de 
venituri şi asumare de obligaŃii de plată, ca fapte de comerŃ, acumularea datoriilor poate fi 
consecinŃa unui management defectuos sau a unor condiŃii neprielnice genului de comerŃ 
desfăşurat de pârâŃi, cu impact negativ asupra societăŃii debitoare.  

În lipsa probatoriilor ce să ateste îndeplinirea cumulativă a condiŃiilor anterior 
analizate cât şi a unor dovezi certe că administratorul ar fi folosit acele sume în interesul său 
personal sau al unor alte persoane nu poate fi operantă răspunderea în temeiul art. 138 alin.1 
lit. a din Legea nr. 85/2006, astfel cum în mod judicios a reŃinut şi judecătorul fondului. 

Potrivit art. 138 din Legea nr. 85/2006, răspunderea membrilor organelor de 
conducere sau supraveghere ori a altor persoane, se poate face pentru una din următoarele 
fapte: 

- lit. c) – au dispus în interes personal continuarea unei activităŃi care ducea în mod 
vădit persoana juridică la încetarea de plăŃi; 

- lit. d) – au Ńinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente 
contabile sau nu au Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea. 

Art. 1169 Cod civil statuează cu privire la sarcina probei, în sensul că „cel care face 
o propunere înaintea judecăŃii trebuie să o dovedească”. 

Curtea reŃine că administratorii statutari nu se fac vinovaŃi de fapta prevăzută de art. 
138 lit. c) din Legea nr. 85/2006, reclamantul lichidator nedovedind - prin probatoriul 
administrat - că pârâŃii au dispus în interes personal, continuarea activităŃii societăŃii, deşi 
era evidentă atragerea stării de insolvenŃă. 

Desfăşurarea unei activităŃi manageriale neperformante, existenŃa pe piaŃă a unor 
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condiŃii defavorabile, obŃinerea unor rezultate negative, nu sunt de natură a atrage incidenŃa 
dispoziŃiilor art. 138, prin care se sancŃionează exclusiv săvârşirea culpabilă a actelor 
limitativ prevăzute ce au drept consecinŃă insolvenŃa societăŃii comerciale. 

În acest context, corect a reŃinut judecătorul-sindic că simpla invocare a dispoziŃiilor 
art. 138 lit. c din Legea nr. 85/2006 nu conduce automat la atragerea răspunderii 
administratorilor la plata pasivului societăŃii, în situaŃia în care nu s-a făcut dovada întrunirii – 
cumulative - a condiŃiilor pentru atragerea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie. 

Împrejurarea că pârâtul administrator nu a investit instanŃa cu o acŃiune prin care să 
se constate starea sa de insolvenŃă poate constitui infracŃiunea de bancrută simplă, 
reglementată de art.143 alin.1 din Legea nr. 85/2006, fără a se încadra în situaŃiile limitativ 
prevăzute la art. 138 alin.1 lit. c din Legea nr. 85/2006. 

Nici fapta prev. de art. 138 lit. d) din Legea nr. 85/2006 nu poate fi reŃinută în 
sarcina pârâŃilor I.D.-N. şi G.F. 

Curtea a arătat că această răspundere, special reglementată în Legea nr. 85/2006, nu 
prezumă legătura cauzală între neŃinerea contabilităŃii de către administratori şi provocarea 
stării de insolvenŃă, iar aducerea societăŃii în insolvenŃă şi faliment nu este neapărat 
consecinŃa imediată a acestui fapt, aşa cum a considerat recurenta în detalierea motivelor 
recursului. 

Totodată, Curtea a reŃinut că justificarea folosită de către recurentă, aceea dată de 
art. 28 din Legea nr. 85/2006, nu poate fi apreciată dincolo de funcŃia sa circumstanŃială. 

Împrejurarea că la dispoziŃia administratorului judiciar şi ulterior, a lichidatorului, nu 
au fost puse documentele contabile nu valorează proba neŃinerii contabilităŃii, a sustragerii 
sau distrugerii acestor documente, ci, cel mult, o poate prezuma, prezumŃie insuficientă însă, 
câtă vreme nu este realizată proba concretă a autoratului/coautoratului şi legăturii cauzale 
dintre fapte şi prejudiciu – instalarea stării de insolvenŃă ca efect al neŃinerii contabilităŃii ori 
al distrugerii ei. 

Astfel, dispoziŃia legală arată că răspunderea patrimonială a persoanelor enumerate 
se antrenează dacă acestea, prin faptele descrise de lege, au contribuit la producerea 
prejudiciului, provocarea stării de insolvenŃă, reiterând principul de bază potrivit căruia 
nicio răspundere nu poate fi angajată în lipsa identificării tuturor elementelor răspunderii 
civile în mod cumulativ, natura juridică a răspunderii administratorului fiind aceea a unei 
răspunderi speciale care împrumută caracteristicile răspunderii delictuale. 

Nu s-a probat de către reclamant că pârâŃii ar fi Ńinut „o contabilitate fictivă” sau că 
„nu au Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea” în condiŃiile în care nici reclamantul 
lichidator nu a putut intra în posesia tuturor documentelor contabile, pentru a putea verifica 
acest aspect. Chiar dacă lipsa de colaborare din partea pârâŃilor a îngreunat sarcina 
lichidatorului judiciar de a identifica eventualele bunuri existente în patrimoniul debitoarei, 
nu s-a făcut dovada că această conduită ar fi generat insolvenŃa debitoarei.  

Sub acest aspect, nepredarea către lichidator a tuturor actelor prevăzute în art. 28 din 
Legea 85/2006 nu echivalează cu neŃinerea contabilităŃii în conformitate cu legea, ci poate 
constitui eventual elementul material al infracŃiunii prevăzută la art. 147 din Legea 85/2006, 
care se pedepseşte cu amendă sau închisoare şi nu cu atragerea răspunderii patrimoniale a 
subiectului activ pentru partea din pasivul debitorului rămasă neacoperită in urma lichidării.  

De altfel, prin rezoluŃia din 21 aprilie 2010 Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a 
confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale în cauza privind săvârşirea de către 
numiŃii G.F. a infracŃiunii prev. de art. 147 din Legea 85/2006 şi I.D.-N. a infracŃiunii prev. 
de art. 143 alin. 1 din Legea 85/2006 cu aplicarea art. 13 Cod penal – ale căror elemente 
constitutive, sub aspectul laturii subiective, nu sunt întrunite.  

În cazul încălcării obligaŃiei de a Ńine contabilitatea în conformitate cu legea nu se 
poate susŃine că există o prezumŃie de culpă, din formularea art.138 lit. d) din Legea nr. 
85/2006 rezultând cu evidenŃă că aceste fapte nu pot fi săvârşite decât cu intenŃie, care 
trebuie dovedită cu probe convingătoare, în persoana fiecăruia dintre cei consideraŃi 
răspunzători, aspect care nu a fost probat în cauză. 

Nici critica vizând greşita respingere a excepŃiei tardivităŃii contestaŃiei pârâtului 
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I.D.-N. la tabelul creditorilor nu poate fi primită în condiŃiile în care, în conformitate cu art. 
75 din Legea nr. 85/2006 orice parte interesată poate promova contestaŃie cu privire la 
drepturile de preferinŃă şi creanŃele trecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar al 
creanŃelor, după expirarea termenului de depunere a contestaŃiilor prevăzute la art.73 alin. 2 
şi până la închiderea procedurii. 

În consecinŃă, curtea a apreciat legală şi temeinică sentinŃa atacată, nefiind întrunite 
cerinŃele art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, astfel că, în temeiul art. 312 Cod procedură 
civilă, a fost respins ca nefondat recursul formulat de recurentul-lichidator „L.C.2003” 
SPRL Iaşi împotriva sentinŃei comerciale nr. 411/S/ din 20 aprilie 2010 pronunŃată de 
Tribunalul Iaşi-judecător sindic, prin care a fost respinsă cererea recurentul-lichidator 
„L.C.2003” SPRL Iaşi privind antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâŃilor I.D.-N. şi G.F. 
şi a fost respinsă excepŃia tardivităŃii contestaŃiei la tabelul creditorilor, fiind respinsă ca 
formulată de o persoană lipsită de interes contestaŃia pârâtului I.D.-N. la tabelul creditorilor. 
A fost menŃinută ca legală şi temeinică sentinŃa recurată. 

 

6. Aplicarea art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenŃei. Analizarea de către instanŃă a cererii de deschidere 
a procedurii insolvenŃei.. 

Analiza unei cereri de deschidere a procedurii insolvenŃei presupune două 
direcŃii principale: examinarea creanŃei creditorului, din perspectiva 
condiŃiilor impuse de art. 3 punctele 6 şi 12 din Legea nr. 85/2006 şi, în 
cazul în care această condiŃie este îndeplinită, sub forŃa prezumŃiei de 
insolvenŃă instituită prin lege, cercetarea apărărilor debitorului de natură 
a infirma puterea acesteia. 

Decizia nr. 542 din 8 noiembrie 2010 

Prin sentinŃa civilă nr. 314/F/ 15.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Vaslui – 
judecător sindic a fost respinsă cererea creditorului „A.” România SRL Bucureşti privind 
deschiderea procedurii insolvenŃei debitorului S.C. „F.-F.” SRL Huşi. 

Pentru a se pronunŃa în acest sens, judecătorul sindic a reŃinut următoarele : 
Potrivit dispoziŃiilor art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenŃei , cuantumul minim al creanŃei pentru a putea fi introdusă cererea creditorului 
este de 30.000 lei. 

Din verificarea actelor şi lucrărilor dosarului, judecătorul sindic a constatat că 
societatea creditoare nu justifică valoarea-prag pentru deschiderea procedurii generale de 
insolvenŃă, întrucât din evidenŃele contabile ale societăŃii debitoare rezultă că mai are de 
plătit către creditoare o altă sumă decât cea pretinsă în cererea introductivă, din Fişa 
analitică din perioada 01.07.2009 rezultând că în contul 401, figurează plăŃi către 
creditoarea SC „A.” România SRL, şi un sold debitor în sumă de 28.641,60 lei. 

Atitudinea creditoarei este ezitantă, aşa cum rezultă aceasta din cererea introductivă 
prin care se precizează că are în mâinile debitoarei creanŃă certă, lichidă şi exigibilă în 
cuantum de 34.000 lei, revine apoi cu cerere modificatoare a câtimii la 30.000 lei, ca în 
notele de concluzii scrise să solicite o creanŃă de 58.946,97 lei compusă din 29.800 lei debit 
şi 29.146,97 lei penalităŃi de întârziere conform contract, certă, lichidă şi exigibilă pentru 
mai mult de 30 de zile. 

Pe fond, judecătorul sindic a constatat că în urma emiterii de către creditoare a 
facturii seria VE07B nr.2474/20.03.2008, în valoare de 62.641,60 lei, având data scadentă la 
30.11.2008, factură acceptată la plată de către debitoare, prin semnarea acesteia, debitoarea 
a achitat parŃial contravaloarea facturii, respectiv suma de 1.100 lei conform Biletului la 
ordin emis de către debitoare la 13.01.2009, suma de 27.541,60 lei la 25.02.2009, prin 
virament bancar, şi o plată în valoare de 4000 lei făcută de către debitoare în cursul anului 
2008, prin Ordin de Plată din data de 10.09.2008, din evidenŃele contabile ale societăŃii 
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debitoare rezultând că aceasta mai are de plătit către creditoare suma de 28.641,60 lei, aşa 
cum este aceasta evidenŃiată în contabilitate, în Fişa analitică din perioada 01.07.2009, cont 
401,privind clientul SC „A.” România SRL, cu un sold debitor în sumă de 28.641,60 lei, 
sumă care nu face dovada atingerii valorii-prag pentru care se poate atrage declanşarea 
procedurii insolvenŃei. 

Prin plăŃile făcute către creditoare, respectiv suma de 1.100 lei conform Biletului la 
ordin emis de către debitoare la 13.01.2009, suma de 27.541,60 lei la 25.02.2009, prin 
virament bancar, şi o plată în valoare de 4000 lei făcută de către debitoare în cursul anului 
2008, prin Ordin de Plată din data de 10.09.2008, debitoarea face dovada că plăteşte datoria 
sa faŃă de unul sau mai mulŃi creditori şi dispune de fonduri băneşti disponibile pentru plata 
datoriilor certe, lichide şi exigibile, în înŃelesul dispoziŃiilor art. 3 pct. 1. 

Prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei debitoarea a dovedit că nu se află în stare 
de insolvenŃă aşa cum este aceasta prevăzută la art. 3 pct.1 din Legea nr.85/2006 întrucât 
starea patrimoniului debitoarei nu este caracterizată de insuficienŃa fondurilor băneşti 
disponibile pentru plata datoriilor exigibile.  

Având în vedere recesiunea economică şi adâncirea crizei financiare actuale, se 
recomandă părŃilor în proces să recurgă la procedura concilierii şi soluŃionării pe cale 
amiabilă a litigiului, ori soluŃionării pe calea dreptului comun a problemelor ivite între cei 
doi comercianŃi, cu privire la achitarea parŃială a sumelor datorate pentru servicii prestate, 
un obstacol în derularea armonioasă a relaŃiilor comerciale dintre doi agenŃi economici fiind 
la acest moment situaŃia economică actuală care se caracterizează printr-un blocaj financiar 
aproape generalizat şi lipsă de lichidităŃi băneşti, putându-se presupune că debitoarea va 
putea face dovada achitării fie şi parŃiale a datoriilor exigibile, având posibilitatea cererii fie 
eşalonării, fie angajamentului de plată. 

Împotriva sentinŃei civile nr. 314/F/ 15.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Vaslui – 
judecător sindic a formulat recurs creditoarea „A.” România SRL criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie sun următoarele aspecte : 

Este neîntemeiată constatarea instanŃei conform căreia S.C. „A.” România SRL nu 
justifică valoarea prag a creanŃei. 

Astfel, din documentele depuse la dosarul cauzei, temeiul creanŃei îl reprezintă 
factura seria VE07B nr. 2474/ 20.03.2008, în valoare de 62.641,60 lei, acceptată la plată de 
către societatea debitoare prin semnare şi ştampilare. 

După un simplu calcul matematic, scăzând din valoarea facturii valoarea plăŃilor 
efectuate de către societatea debitoare reiese un debit de 30.000 lei, iar nu 27.641,60 lei, 
astfel cum a reŃinut instanŃa de fond. 

Mai mult decât atât plata, în cuantum de 200 de lei, pe care a făcut-o debitoarea după 
înregistrarea cererii de deschidere a procedurii insolvenŃei formulată de către societatea 
recurentă atestă în mod evident reaua-credinŃă a debitoarei, această plată fiind făcută în mod 
şicanator şi numai cu scopul de a scădea cuantumul debitului sub pragul de 30.000 de lei. 

Recurenta a susŃinut că a dovedit pretenŃiile cu documente contabile primare : facturi 
acceptate la plată de către debitoare şi extrase de cont cu privire la plăŃile efectuate de către 
aceasta. 

Societatea debitoare invocă inexistenŃa unei identităŃi între debitul invocat de către 
„A.” România SRL prin cererea introductivă şi cererile ulterioare şi cele care există în 
„evidenŃele contabile” ale debitoarei „F.-F.” SRL, respectiv „fi şa analitică din perioada 
01.07.2009, cont 401”. Astfel, conform acestui „mijloc de probă”, creanŃa subscrisei este de 
27.641,60 lei, deci sub valoarea prag. 

Consideră că mijlocul de probă „Fişa analitică din perioada 01.07.2009, cont 401” 
nu poate constitui mijloc de probă, fiind un act unilateral şi preconstituit al debitoarei pentru 
prezentul litigiu. Este de neînŃeles cum instanŃa acordă unui document unilateral, nesemnat 
şi neînsuşit de către subscrisa, o valoare superioară documentelor depuse de către subscrisa, 
documente acceptate sau emanate de la debitoare, formând convingerea instanŃei că suma 
pretinsă de către „A.” ROMÂNIA S.R.L. nu este cea reală. 

Cererea recurentei de a nu se lua în considerare, ca mijloc de probă „Fişa analitică 
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din perioada 01.07.2009, cont 401”, este justificată potrivit art. 46 Cod comercial care 
prevede că : „obligaŃiunile comerciale şi liberaŃiunile se probează cu acte autentice; cu acte 
sub semnătură privată, cu facturi acceptate; prin corespondenŃă; prin telegrame, cu registrele 
părŃilor, cu martori (…) cu orice alte mijloace de probă admise de legea civilă”. 

„Fişa analitică din perioada 01.07.2009, cont 401” nu constituie un registru, astfel 
cum acesta este definit de art. 22 Cod comercial. De asemenea, instanŃa nu justifică motivul 
pentru care a admis un asemenea „mijloc de probă”, în condiŃiile în care, chiar legea 
comercială, în art. 50 – 54 face distincŃie între registrele comercianŃilor şi modul în care 
acestea ar trebui apreciate ca mijloace de probă. 

Apare ca nelegală şi susŃinerea instanŃei conform căreia plăŃile efectuate de către 
debitoare „fac dovada că plăteşte datoria sa faŃă de unul sau mai mulŃi creditori şi dispune 
de fonduri băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”. 

Aceste plăŃi sunt făcute cu mai mult de 30 de zile înainte de depunerea cererii pentru 
deschiderea procedurii de insolvenŃă. Ba mai mult, sunt făcute cu mai mult de un an, înainte 
de depunerea cererii pentru deschiderea procedurii de insolvenŃă. 

Consideră că justificarea existenŃei disponibilităŃilor băneşti ale debitoarei se putea 
face exclusiv cu extrase de cont depuse de către acesta, care să dovedească că în ultimele 30 
de zile, aceasta efectuează plăŃi către creditorii săi şi că încasează sume de la clienŃi. 

Debitoarea nu a înŃeles să conteste în nici un mod starea de insolvenŃă. 
Aşa cum prevăd şi dispoziŃiile art. 33 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenŃei potrivit cărora : „în termen de 10 zile de la primirea copiei, debitorul 
trebuie să fie să conteste, fie să recunoască starea de insolvenŃă”, starea de insolvenŃă poate 
fi infirmată numai pe calea contestaŃiei. 

Prin urmare, faptul că debitoarea a depus la dosarul cauzei întâmpinare, care contrar 
dispoziŃiilor art. 116 Cod procedură civilă nu a fost comunicată recurentei, în vederea 
formulării eventualelor apărări, şi faptul că aceasta a fost însoŃită de o fişă analitică emisă de 
către debitoare nu infirmă în nici un mod starea de insolvenŃă a acesteia. 

A solicitat admiterea recursului şi deschiderea procedurii insolvenŃei. 
În privinŃa criticilor formulate de creditoarea SC „A.” România SRL, încadrabile în 

dispoziŃiile art. 304 pct.9 Cod procedură civilă, curtea a reŃinut  următoarele: 
Potrivit art. 31 alin.1 si art. 3 pct. 6 din Legea nr.85/2006, este creditor îndreptăŃit să 

ceară deschiderea procedurii, orice creditor a cărui creanŃă împotriva patrimoniului 
debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile, creanŃă al cărei cuantum 
este cel puŃin egal valorii prag stabilite în art. 3 pct. 12 din Legea nr.85/2006. 

Prin creanŃă certă, potrivit definiŃiei legale date de art. 379 alin. Cod procedură civilă 
se înŃelege acea creanŃă care rezultă din însuşi actul de creanŃă sau din alte acte emanate de 
la debitor sau recunoscute de dânsul. În acest sens, obligaŃia de plată a creanŃei trebuie să fie 
conŃinută în acte opozabile debitorului. 

Curtea a analizat temeinicia hotărârii primei instanŃe asupra aprecierilor de 
necertitudine a creanŃei creditoarei recurente, după cum urmează: 

Curtea a subliniat că analiza de temeinicie a unei cereri de declanşare a procedurii 
insolvenŃei formulate de către creditor, presupune două direcŃii principale: analiza creanŃei 
creditorului din perspectiva condiŃiilor impuse de art. 3 pct. 6 şi 12 din Legea nr. 85/2006 şi, 
în cazul în care această condiŃie este împlinită, sub forŃa prezumŃiei de insolvenŃă instituită 
prin lege, cercetarea apărărilor debitorului de natură a infirma puterea acesteia. 

Curtea a reŃinut  că sunt nefondate susŃinerile creditoarei SC „A.” România SRL 
relative la caracterul cert al creanŃei ce a generat respingerea cererii de deschidere a 
procedurii insolvenŃei. 

Curtea a reŃinut  că în urma emiterii de către creditoarea recurentă a facturii seria 
VE07B nr. 2474/ 20.03.2008 în valoare de 62.641,60 lei având dată scadentă la 30.11.2008, 
factură acceptată la plată de debitoare prin semnarea acesteia, debitoarea a achitat parŃial 
contravaloarea facturii prin următoarele modalităŃi de plată : Bilet la ordin emis la 
13.01.2009 în sumă de 1100 lei, virament bancar făcut la 25.02.2009 pentru suma de 
27.541,60 lei şi o plată făcută în 10.09.2008 prin ordin de plată în valoare de 4000 lei 
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context în care valoarea rămasă neachitată este de 30.000 lei, astfel încât e îndeplinită 
condiŃia certitudinii creanŃei. 

Curtea a reŃinut  însă că existenŃa unei creanŃe certe, lichide şi exigibile neplătite 
creditoarei de peste 30 zile de la scadenŃă având valoarea minimă de 30.000 lei nu este o 
condiŃie suficientă a declanşării insolvenŃei împotriva debitorului câtă vreme debitoarea a 
produs apărări prin care infirmă starea de insolvenŃă în cauză, prin depunerea la dosar a 
dovezii plăŃilor efectuate către alŃi furnizori. 

În cauză nu poate fi primită apărarea recurentei potrivit cu care debitoarea nu a 
înŃeles să conteste în nici un mod starea de insolvenŃă, întâmpinarea depusă de aceasta din 
urmă neîndeplinind exigenŃele art. 33 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 ce impun formularea 
unei contestaŃii în termen de 10 zile de la primirea copiei cererii de deschidere a procedurii 
insolvenŃei. 

Acest considerent infirmă un principiu elementar al procesului civil în ansamblul 
sau, potrivit cu care oricine face o afirmaŃie în faŃa judecăŃii are sarcina probei, potrivit art. 
1196 Cod civil, iar subiectul probei este instanŃa de judecată, în faŃa căreia probele 
administrate sunt considerate sub aspectul veridicităŃii şi greutăŃii lor. 

Mai mult, în vreme ce contestaŃia formulată în condiŃiile art. 33 alin. (2) din Legea 
nr. 85/2006 este un act de procedura sui generis, incident numai în materia procedurilor de 
insolvenŃă, această formulă de apărare a debitorului nu infirmă drepturile sale generale în 
cadrul unei proceduri judiciare, acelea de a aduce apărări şi excepŃii. 

FaŃă de considerentele anterior expuse, în baza dispoziŃiilor art. 312 alin. 1 Cod 
procedură civilă, a fost respins recursul formulat de creditoarea S.C. „A.” România SRL 
prin reprezentant legal împotriva sentinŃei nr. 314/F/ 15.06.2010 pronunŃată de Tribunalul 
Vaslui – judecător sindic, hotărâre ce a fost menŃinută ca legală şi temeinică. 

 

7. Interpretarea şi aplicarea art. 229 din Legea nr. 31/1990 a 
societăŃilor comerciale 

Alineatul 2 al articolului 229 din Legea nr. 31/1990 stabileşte că una dintre 
excepŃiile de la regula dizolvării societăŃii - din alineatul 1 - intervine 
când asociatul rămas solicită continuarea existenŃei societăŃii, sub forma 
societăŃii cu răspundere limitată cu asociat unic. În caz contrar, prin 
survenirea retragerii unuia dintre cei doi asociaŃi, este evident că însuşi 
conceptul de societate, care implică pluralitatea de asociaŃi, este afectat, 
astfel încât dizolvarea societăŃii este doar consacrarea legală a disoluŃiei 
de fapt a structurii societare. 

Decizia nr. 553 din 15 noiembrie 2010 

Prin sentinŃa com. nr. 946/com din 21 mai 2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost 
admisă cererea formulată de către reclamanta M.E. în contradictoriu cu pârâta S.C. „A.I.” 
S.R.L Iaşi şi cu pârâtul C.M. 

S-a dispus retragerea reclamantei M.E. din S.C. „A.I.” S.R.L.  
A fost obligată pârâta S.C. „A.I.” S.R.L să plătească reclamantei M.E. suma de 

176.390,5 lei, reprezentând valoarea părŃii proporŃionale din patrimoniul social al pârâtei 
S.C. „A.I.” S.R.L ce se cuvine reclamantei. 

S-a dispus dizolvarea pârâtei S.C. „A.I.” S.R.L.. 
Au fost obligaŃi pârâŃii S.C. „A.I.” S.R.L. şi C.M. să achite reclamantei cheltuielile 

judiciare de 1469,3 lei. 
Pentru a se pronunŃa în acest sens tribunalul a reŃinut următoarele: 
Este necontestat în cauză faptul că reclamanta M.E. şi pârâtul C.M. au înfiinŃat în 

anul 1999 S.C. „A.I.” S.R.L., ambele părŃi având câte o cotă de 50% din părŃile sociale ale 
capitalului social al firmei. 

 Conform dispoziŃiilor art. 226 alin. 1 lit. c din Legea 31/ 1990, asociatul în 
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societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate în baza unei hotărâri 
judecătoreşti, pentru motive temeinice, atunci când nu există prevederi în actul constitutiv 
sau când nu se realizează acordul unanim. 

 InstanŃa a considerat că reclamanta a probat existenŃa motivelor temeinice care 
susŃin şi fac admisibilă cererea sa de retragere din societate. 

 În primul rând, aceste motive sunt de ordin subiectiv, avându-şi cauza în desfacerea 
căsătoriei dintre cei doi acŃionari, ceea ce a produs dispariŃia oricărei disponibilităŃi din 
partea acestora în scopul conlucrării în vederea realizării obiectului de activitate al societăŃii. 

 În al doilea rând, împrejurarea că atât reclamanta cât şi pârâtul şi-au stabilit 
domiciliile în judeŃe diferite (reclamanta în jud. Harghita,iar pârâtul în jud. Bacău) 
reprezintă un factor obiectiv care are o contribuŃie determinantă în blocajul inter-relaŃional 
existent între cei doi asociaŃi. 

 În plus, tribunalul a constatat că activitatea societăŃii pârâte s-a oprit începând cu 
anul 2007 , fără a exista o altă justificare pentru această stare de lucruri decât neînŃelegerile 
ireconciliabile şi durabile dintre acŃionari. 

 De asemenea, instanŃa a luat act că reclamanta a încercat de două ori să convoace 
adunarea generală a acŃionarilor pentru a pune în discuŃie intenŃia sa de retragere , dar 
pârâtul nu a dat curs nici unei convocări (aspect probat cu înscrisurile de la filele 43- 49 ale 
dosarului). 

 Prin urmare, apreciind că nu mai este posibilă colaborarea dintre reclamantă şi pârât 
în vederea asigurării viabilit ăŃii societăŃii – pârâte, tribunalul a admis cererea reclamantei de 
retragere din S.C. „A.I.” S.R.L.. 

Ca efect al retragerii din societate, reclamantei i se cuvin pentru părŃile sale sociale 
drepturile ce se stabilesc prin acordul asociaŃilor, de un expert desemnat de aceştia sau, în 
caz de neînŃelegere, de tribunal. 

 În cauză părŃile nu au ajuns la nici un acord referitor la modul de stabilire a 
drepturilor ce ar reveni reclamantei de pe urma retragerii, astfel încât, instanŃa este cea care 
va hotărî în această privinŃă. 

 În soluŃionarea acestei dispute, în absenŃa înŃelegerii asociaŃilor, instanŃa este 
obligată să aplice regula prev. de art. 224 alin. 2 din Legea 31/1990, potrivit căreia, 
asociatului exclus i se cuvine o sumă de bani care să reprezinte partea sa proporŃională din 
patrimoniul social (pentru identitate de raŃiune această regulă priveşte şi asociatul retras din 
societate) 

 În consecinŃă, instanŃa nu a acceptat stabilirea drepturilor patrimoniale cuvenite 
reclamantei în modalitatea solicitată prin acŃiune (prin predarea în natură a unui autoturism 
şi prin plata a ½ din valoarea de piaŃă a imobilului) ci a determinat aceste drepturi prin 
cuantificarea sumei ce reprezintă ½ din patrimoniul S.C. „A.I.” S.R.L., patrimoniu privat ca 
totalitate a drepturilor şi obligaŃiilor. 

 În acest sens, tribunalul a constatat că expertul contabil Popovici Raluca a calculat 
activul net al societăŃii pârâte ca fiind în valoare de 352.781 lei, luând în considerare în mod 
corect debitele ce aparŃin societăŃii la acest moment. 

 În raport de această valoare, suma care se cuvine reclamantei este de 176.390,5 lei , 
cu titlu de echivalent material al cotei sale de participare la capitolul social al societăŃii. 

 Deoarece obligaŃia de plată a acestor drepturi către reclamantă revine exclusiv 
societăŃii comerciale, şi nu pârâtului - asociat C.M. (raportul juridic fiind născut între 
asociatul retras şi societate), instanŃa a obligat doar pârâta S.C. „A.I.” S.R.L. să achite 
reclamantei suma de 176.390,5 lei. 

 Tribunalul a luat act de voinŃa neechivoc exprimată de către pârât în sensul de a nu 
continua existenŃa societăŃii sub forma societăŃii cu răspundere limitată cu asociat unic, şi, în 
consecinŃă, în temeiul prevederilor art. 229 alin. 1 din Legea 31/ 1990 a dispus dizolvarea 
S.C. „A.I.” S.R.L. 

 În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură civilă, pârâŃii au fost obligaŃi să plătească 
reclamantei cheltuieli judiciare de 1.469,3 lei, reprezentând taxele judiciare şi onorariile 
experŃilor suportate de către reclamantă. 
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Împotriva sentinŃei nr. 946/com/21 mai 2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a 
formulat recurs pârâtul C.M. în calitate de asociat la S.C. „A.I.” S.R.L., criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte: 

A susŃinut  recurentul că instanŃa de fond nu a făcut aplicarea dispoziŃiilor art. 292 
alin. 1 din Legea nr. 31/1990 aşa cum a solicitat în concluziile scrise în sensul de a dispune 
dizolvarea societăŃii care nu a mai desfăşurat nicio activitate de aproximativ 3 ani datorită 
tuturor neînŃelegerilor dintre asociaŃi. 

În mod greşit, prima instanŃă a dispus: „retragerea reclamantei M.E. din S.C. „A.I.” 
S.R.L. cât şi obligarea pârâtei S.C. „A.I.” S.R.L. să plătească reclamantei M.E. suma de 
176.390,5 lei, reprezentând valoarea părŃii proporŃionale din patrimoniul social al pârâtei 
S.C. „A.I.” S.R.L. 

Societatea nu mai are activitate (nu mai are activitate din anul 2007), în perioada în 
care s-a judecat prezenta cauză s-au acumulat mai multe datorii, iar prin procedura 
dizolvării patrimoniul societăŃii se diminuează. 

Astfel, se ajunge în situaŃia în care administratorul societăŃii – persoană responsabilă 
pentru situaŃia actuală a societăŃii – se retrage din societate şi primeşte o sumă mult mai 
mare decât i se cuvine, în schimb recurentul este obligat să rămână în societate să se supună 
tuturor procedurii dizolvării şi să primească în final o sumă mult diminuată. 

Probele administrate în prezenta cauză: acte, interogatoriul, expertiză contabilă, au 
dovedit faptul că reclamanta face susŃineri neadevărate şi că de fapt sigura ei dorinŃă este 
aceea de a se retrage dintr-o societate, care de 4 ani nu mai are activitate, fără însă, să 
răspundă pentru această situaŃie în care a adus societatea şi obŃinând sume cât mai mari 
pentru aportul său la capitalul societăŃii. 

Astfel, expertiza contabilă a stabilit că ANC – activul net corijat – este de 3252.781 
lei. 50% din ANC reprezentând contribuŃia fiecărui asociat, adică 176.395,5 lei. 

Însă, în momentul realizării procedurii de dizolvare vor trebui avute în vedere şi alte 
debite, acumulate în perioada în care s-a judecat prezenta cauză, care în acest moment nu 
sunt cunoscute. La aceste sume se mai adaugă:  

- drepturile de personal neridicate – contravaloarea salariilor nete neridicate de 
recurent pentru perioada decembrie 2007 – iulie 2009, adică 16.448 lei (aşa cum arată şi 
expertiza contabilă pag. 4 – CreanŃe şi datorii); 

- avansuri de trezorerie în valoare de 3.531 lei, la această sumă aplicându-se şi 
dobânda legală din momentul în care aceste sume au fost ridicate. Raportul de expertiză 
contabilă, precum şi suplimentul la raport arată fără urmă de îndoială că reclamanta a ridicat 
aceşti bani – în scop personal – fără însă a le deconta.  

Deci, reclamantei ar trebui să îi revină suma de 156.416,5 lei. 
Reclamanta a solicitat să-i fie atribuit autoturismul, urmând ca auto R.K. să rămână 

în patrimoniul societăŃii. 
Pentru a fi scos din patrimoniul societăŃii, spre a fi atribuit autoturismul  reclamantei, 

urmează să fie efectuare următoarele operaŃiuni: 
- societatea vinde autoturismul cu suma de 22.299 lei, la care se aplică TVA 19%, 

rezultând suma de 26.535,81 lei, deci rămân în contul societăŃii datorii la bugetul de stat 
suma de 4.236,81 lei, care ar trebui să fie plătită de reclamanta M. 

Din suma de 156.416,5 trebuie scăzută suma de 4.236,81 lei = 152.179,7 lei. 
Pentru a se putea să-i fie achitate reclamantei sumele reprezentând contravaloarea 

părŃilor sociale ar trebui să fie valorificat patrimoniul societăŃii, acum în anul 2010, când 
toate imobilele sunt devalorizate, iar preŃul obŃinut prin vânzarea apartamentului va fi mult 
mai mic decât cel prevăzut de expertiză. Însă, acest act generează o serie de operaŃiuni: 

- preŃul de vânzare (aşa cum a fost stabilit de expertiza de evaluare) = 312.920 lei, 
acest preŃ având inclusă şi TVA, deci valoarea apartamentului fără TVA este 289.019,5 lei; 

- trebuie făcută operaŃiunea de scădere între valoarea apartamentului din prezent 
289.019,5 lei şi valoarea de intrare a apartamentului – 195.322 lei = 102.697,52 lei, ce 
reprezintă profit brut. La acest profit se stabileşte impozit pe profit – 16% = 16.431,60 lei; 

- profitul net (la operaŃiunea arătată mai sus) = 86.265,92, acesta este repartizat la 
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dividende şi se aplică şi impozit pe dividende 16% = 13.802,55 lei. 
Deci, în urma acestei operaŃiuni rezultă următoarele datorii la buget, în sarcina 

societăŃii: TVA de plată = 14.900,98 lei, impozit pe profit = 16.431,60 lei, impozit pe 
dividende = 13.802,55 lei, total datorii la bugetul de stat = 45.135,13 lei. 

Evident că aceste sume trebuie să fie suportate din patrimoniul societăŃii, iar suma ce 
urmează a fi încasată de către reclamantă este mult mai mică decât cea acordată de prima 
instanŃă. 

Prima instanŃă trebuia să constate faptul că dizolvarea este necesară în acest moment, 
să dispună dizolvarea societăŃii şi în urma finalizării procedurii de dizolvare a societăŃii, 
asociaŃii să-şi primească cota parte de contribuŃie. 

Legal citată intimata a depus întâmpinare solicitând respingerea recursului şi 
menŃinerea sentinŃei recurate. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate, încadrabile în 
dispoziŃiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă şi 3041 Cod procedură civilă, curtea reŃine 
următoarele: 

Prin motivele de recurs formulate, pârâtul C.M. a invocat nelegalitatea hotărârii 
atacate ce îşi are sorgintea în greşita interpretare a dispoziŃiilor art. 229 alin. 1 din Legea nr. 
31/1990, întrucât instanŃa ar fi avut obligaŃia de a dispune direct dizolvarea societăŃii şi nu 
să dispună retragerea reclamantei M.E. din S.C. „A.I.” S.R.L,. cu obligarea acesteia din 
urmă la a-i plăti suma de 176.390,5 lei reprezentând valoarea părŃii proporŃionale din 
patrimoniul social al pârâtei S.C. „A.I.” S.R.L. 

Curtea reŃine că instanŃa de fond a făcut o corectă interpretare şi aplicare a 
dispoziŃiilor art. 229 alin. 1 din Legea nr. 3/1990, în cauza pendinte. 

Astfel, în societăŃile de persoane – constituite intuitu personae - elementul subiectiv 
este predominant, legiuitorul reglementând unele situaŃii specifice de dizolvare a societăŃii, 
fundamentate pe ideea dezintegrării structurii asociative.  

Art. 299 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 permite dizolvarea societăŃii cu răspundere 
limitată în cazul falimentului, incapacităŃii, excluderii, retragerii sau decesului unuia dintre 
asociaŃi, când, datorită acestor cauze, numărul asociaŃilor s-a redus la unul singur. 

Alineatul 2 al art. 229 din Legea nr. 31/1990 stabileşte că una din excepŃiile de la 
regula dizolvării societăŃii - stabilite prin alin. 1- intervine când asociatul rămas singur 
solicită continuarea existenŃei societăŃii, sub forma societăŃii cu răspundere limitată cu 
asociat unic. 

În caz contrar, prin survenirea retragerii unuia din cei doi asociaŃi este evident că 
însuşi conceptul de societate, care implică pluralitatea de asociaŃi, este afectat, astfel încât 
dizolvarea societăŃii este doar consacrarea legală a disoluŃiei de fapt a structurii societare. 

Nu au putut fi reŃinute criticile invocate de recurent întrucât pentru ca instanŃa să 
ajungă să aplice măsura dizolvării prev. de art. 229 alin. 1 Legea nr. 31/1990 este imperios 
necesar să constate că numărul de asociaŃi a ajuns la unu, din motivele expres indicate în 
articolul în discuŃie. 

Or, în mod corect, instanŃa de fond a analizat materialul probator administrat la 
solicitarea reclamantei care a investit instanŃa cu acŃiunea având ca obiect retragerea din 
societate pe temeiul art. 226 din Legea nr. 31/1990 şi reŃinând fondată cererea a admis-o, 
dispunând retragerea reclamantei M.E. din S.C. „A.I.” S.R.L. şi, luând act de voinŃa 
neechivoc exprimată de pârâtul-recurent, în sensul de a nu continua existenŃa societăŃii sub 
forma societăŃii cu răspundere limitată cu asociat unic – forma posibilă conform art. 229 
alin. 2 Legea nr. 31/1990 - a făcut aplicarea, în cauză, a dispoziŃiilor art. 229 alin. 1 din 
Legea nr. 31/1990. 

În mod corect a dispus instanŃa obligarea S.C. „A.I.” S.R.L. să plătească reclamantei 
M.E. suma de 176.390,5 lei reprezentând valoarea părŃii proporŃionale din patrimoniul 
social al pârâtei S.C. „A.I.” S.R.L. ce se cuvine reclamantei, Ńinând cont de concluziile 
raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză de expert. 

Prin raportul de expertiză contabilă efectuat la data de 05 octombrie 2009 a fost 
stabilită valoarea activului net corijat la suma de 246.445 lei, prin încheierea din 12 ianuarie 
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2010 fiind dispusă completarea acestuia în sensul de a fi corelat cu datele oferite de 
expertiza tehnică, referitoare la valoarea actualizată de piaŃă a imobilului. 

Cum din informaŃiile cuprinse în raportul de expertiză tehnică a rezultat o diferenŃă 
de activ în valoare de 106.336 lei, valoarea corijată a activului net a fost stabilită la suma de 
352.781 lei, sumă ce a şi fost reŃinută de instanŃa de fond.  

Curtea a constatat că la raportul de expertiză contabilă iniŃial a formulat obiecŃiuni 
doar intimata-reclamantă M.E. nu şi pârâtul-recurent. 

Curtea a reŃinut că sumele indicate ca drepturi de personal neridicate au fost scăzute 
din activul brut şi apar menŃionate în expertiză, astfel încât nu se poate justifica o nouă 
scădere a acestora din suma cuvenită intimatei. Mai mult, suma reprezentând avansuri de 
trezorerie în cuantum de 3.531 lei, a fost reŃinută de expert în sarcina intimatei întrucât nu a 
fost justificată de C. (fostă M.) E. prin documente justificative. 

Aspectele invocate de recurent referitoare la solicitarea intimatei de a i se atribui 
autoturismul urmând ca în patrimoniul societăŃii să rămână autoturismul R.K. nu pot fi 
reŃinute ca întemeiate câtă vreme instanŃa de fond a concluzionat că nu poate fi acceptată 
stabilirea drepturilor patrimoniale cuvenite reclamantei în modalitatea solicitată prin acŃiune 
(prin predarea în natură a unui autoturism şi prin plata a ½ din valoarea de piaŃă a 
imobilului) ci a determinat aceste drepturi prin cuantificarea sumei ce reprezintă ½ din 
patrimoniul S.C. „A.I.” S.R.L., patrimoniu privit ca totalitate a drepturilor şi obligaŃiilor. 

Nici aspectele invocate vizând modalitatea în care vor fi achitate intimatei sumele 
reprezentând contravaloarea părŃilor sociale – prin valorificarea patrimoniului societăŃii – nu 
intră sub cenzura instanŃei de recurs, ele vizând o etapă ulterioară, respectiv lichidarea 
societăŃii ca şi consecinŃă a pronunŃării dizolvării acesteia în condiŃiile art. 229 alin. 1 din 
Legea nr. 31/1990. 

FaŃă de cele anterior expuse, în baza dispoziŃiilor art. 312 alin. 1 Cod procedură 
civilă, a fost respins recursul formulat de pârâtul C.M. împotriva sentinŃei nr. 946/com din 
21 mai 2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi, hotărâre ce a fost menŃinută ca legală şi 
temeinică. 

8. Revizuire întemeiată pe articolul 322 punctul 5 Cod procedură 
civilă. CondiŃii 

Prima ipoteză a cazului de revizuire de la art. 322 punctul 5 Cod procedură 
civilă are în vedere situaŃia în care,  la data pronunŃării hotărârii atacate, 
instanŃa nu a avut în vedere anumite înscrisuri deoarece nu i-au putut fi 
înfăŃişate de părŃi din motive independente de voinŃa lor,  înscrisuri care 
în mod vădit erau de natură a schimba soluŃia dată. Pentru a se putea 
invoca acest motiv şi a se admite revizuirea trebuie îndeplinite cumulativ 
următoarele condiŃii: partea interesată să se bazeze pe un înscris probator 
nou, care să nu fi fost folosit în procesul în care s-a pronunŃat hotărârea 
atacată; înscrisul invocat să fi existat la data când a fost pronunŃată 
hotărârea ce se cere a fi revizuită; înscrisul să nu fi putut fi produs în 
procesul în care s-a pronunŃat hotărârea atacată, fie pentru că a fost 
reŃinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai presus de voinŃa 
părŃii; înscrisul invocat prin revizuire să fie determinant, în sensul că 
dacă ar fi fost cunoscut  de instanŃă cu ocazia judecării pricinii, soluŃia ar 
fi putut fi alta decât cea pronunŃată; înscrisul nou trebuie prezentat de 
partea care exercită revizuirea, ce nu poate pretinde instanŃei să-l 
administreze din oficiu. 

Decizia nr. 557 din 15 noiembrie 2010 

Prin sentinŃa comercială nr. 304/S din 17.03.2010 a Tribunalului Iaşi, SecŃia 
Comercial Faliment, Judecătorul sindic a respins cererea formulată de C.G. privind 
revizuirea sentinŃei nr. 388/S/6.XII.2006 pronunŃată de judecătorul sindic în cauza de 



 88

faliment ce o vizează pe debitoarea S.C. „N.D.” S.R.L. Iaşi, reprezentată de  administratorul 
special C.A.. 

Pentru a hotărî astfel, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Potrivit art. 322 alin. 1 pct. 5. C.pr.civ., revizuirea unei hotărâri se poate cere dacă, 

după ce a fost dată,  s-au descoperit înscrisuri doveditoare care nu au putut fi înfăŃişate dintr-
o împrejurare mai presus de voinŃa părŃii. 

Pentru a  fi admisă revizuirea şi anulată sentinŃa atacată, noul înscris trebuie să fie de 
natură  a duce la o altă soluŃie pe fondul cererii iniŃiale. 

În speŃă, a arătat judecătorul de fond, declaraŃia invocată de revizuentă nu este de 
natură să ducă la respingerea pe fond a acŃiunii în anularea contractului nr. 203/2005, 
întrucât este lipsit de relevanŃă prin ce mecanism s-a plătit preŃul terenului ce a făcut 
obiectul contractului. 

A mai arătat judecătorul de fond că apărarea revizuentei, potrivit căreia nu ar fi 
primit de la cumpărătoare preŃul stipulat în contract, nu poate fi primită deoarece rezultă din 
însuşi actul anulat că vânzătoarea a primit preŃul integral în ziua autentificării contractului. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs C.G., solicitând casarea în întregime a 
sentinŃei criticate, iar în baza art. 312 pct. 5 Cod procedură civilă trimiterea cauzei spre 
rejudecare în vederea cercetării fondului. 

În motivarea recursului a arătat că, raportat la prevederile art. 304 pct. 7 Cod 
procedură civilă, recursul este fondat întrucât hotărârea criticată cuprinde motive 
contradictorii. Astfel, prin încheierea nr. 3 din 6.01.2010, în urma analizării cererii de 
revizuire şi a concluziilor, instanŃa a apreciat şi a admis în principiu, cererea de revizuire 
reŃinând că înscrisul invocat corespunde cerinŃelor impuse de art. 322 pct. 5 Cod procedură 
civilă, cu ocazia soluŃionării fondului, în pofida faptului că a solicitat depunerea actelor 
contabile de către reprezentantul societăŃii din care rezultă că acesta a ridicat preŃul de la 
societate, contrazice  motivele care au stat la baza pronunŃării acestei încheieri; motivând că 
înscrisul pe care s-a întemeiat cererea de revizuire este declaraŃia fostului administrator care 
afirmă că preŃul l-a plătit din buzunarul său şi că ulterior şi-a însuşit preŃul de la societate. 

Recurenta a arătat că această interpretare a instanŃei de fond este greşită deoarece 
înscrisul pe care s-a întemeiat cererea de revizuire îl reprezintă actul sau actele financiar 
contabile din care rezultă că administratorul a ridicat suma din patrimoniul societăŃii. 

A mai arătat recurenta că, potrivit art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, hotărârea 
criticată a fost dată cu invocarea şi aplicarea greşită a legii deoarece pentru soluŃionarea 
cererii de fond nu s-a admis administrarea de probe  cu martor, înscrisuri, interogatorii. 

Pentru ca instanŃa de fond să poată respinge cererea de revizuire motivat de faptul că 
înscrisul sau probele solicitate nu erau de natură a schimba soluŃia dată pe fondul cererii 
iniŃiale, instanŃa de fond ar fi trebuit să se pronunŃe asupra excepŃiilor invocate cu privire la  
contractul de vânzare-cumpărare pentru care s-a solicitat anularea şi să solicite documentele 
contabile ale societăŃii. 

Recurenta a considerat că după admiterea în principiu a cererii de revizuire se 
impunea soluŃionarea fondului litigiului, respectiv administrarea tuturor probelor solicitate. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate şi având în vedere dispoziŃiile art. 
3041 Cod procedură civilă, Curtea a constatat că este nefondat pentru următoarele 
considerente: 

Pe scurt, recurenta critică faptul că judecătorul de fond a stabilit că înscrisul care a 
stat la baza formulării cererii de revizuire este declaraŃia administratorului special şi nu 
actele contabile din care rezultă că acesta a încasat banii pentru terenul vândut şi că, deşi 
admisă în principiu cererea de revizuire, nu a solicitat aceste acte şi nu a administrat probele 
solicitate înainte de a pronunŃa soluŃia de respingere. 

Recurenta şi-a întemeiat cererea de revizuire pe prevederile art. 322 alin. 1 pct. 5 
Cod procedură civilă care precizează că dacă, după darea hotărârii,  s-au descoperit 
înscrisuri doveditoare, reŃinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăŃişate dintr-o 
împrejurare mai presus de voinŃa părŃilor, se poate cere revizuirea unei hotărâri rămase 
definitive în instanŃa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanŃă 
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de recurs atunci când evocă fondul. 
Acest motiv cuprinde două ipoteze: 
Prima ipoteză are în vedere situaŃia în care,  la data pronunŃării hotărârii atacate, 

instanŃa nu a avut în vedere anumite înscrisuri deoarece nu i-au putu fi înfăŃişate de părŃi din 
motive independente de voinŃa lor,  înscrisuri care în mod vădit erau de natură a schimba 
soluŃia dată. 

Pentru a se putea invoca acest motiv şi a se admite revizuirea trebuie îndeplinite 
cumulativ următoarele condiŃii:  

- partea interesată să se bazeze pe un înscris probator, un înscris nou care să nu fi 
fost folosit în procesul în care s-a pronunŃat hotărârea atacată; 

- înscrisul invocat să fi existat la data când a fost pronunŃată hotărârea ce se cere a fi 
revizuită; 

- înscrisul să nu fi putut fi produs în procesul în care s-a pronunŃat hotărârea atacată, 
fie pentru că a fost reŃinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai presus de voinŃa 
părŃii; 

- înscrisul invocat printr-o revizuire să fie determinant, în sensul că dacă ar fi fost 
cunoscut  de instanŃă cu ocazia judecării pricinii, soluŃia ar fi putut fi alta decât cea 
pronunŃată; 

- înscrisul nou trebuie prezentat de partea care exercită revizuirea şi nu poate 
pretinde instanŃei să-l administreze din oficiu. 

Având în vedere înscrisurile despre care face vorbire revizuenta în cererea sa, atât 
declaraŃia administratorului special cât şi actele contabile din care ar rezulta că acesta ar fi 
încasat preŃul şi nu recurenta, Curtea apreciază că acestea se referă la modalitatea în care s-a 
făcut plata, nefiind de natură a schimba soluŃia dată. 

În aceste condiŃii corect a  respins cererea de revizuire judecătorul de fond, pentru 
soluŃionarea cererii nefiind necesar administrarea probelor solicitate de recurentă întrucât 
este lipsit de relevanŃă prin ce mecanism s-a plătit preŃul terenului care a făcut obiectul 
contractului, motivând în fapt şi în drept această respingere. 

În ceea ce priveşte critica referitoare la faptul că judecătorul sindic a reŃinut ca 
înscris nou declaraŃia administratorului şi nu actele contabile, aceasta nu este fondată 
deoarece recurenta a făcut vorbire în cererea de revizuire despre respectiva declaraŃie, 
urmând să probeze aspectele  declarate prin actele contabile. 

Mai mult, anularea contractului prin hotărârea judecătorească pentru care s-a 
formulat cererea de  revizuire s-a dispus în urma constatării faptului că prestaŃia debitorului 
a depăşit vădit pe cea primită iar în contractul prin care s-a realizat tranzacŃia apare invocat 
faptul că vânzătorul a declarat că a primit preŃul integral. 

Constatând că în cauză nu sunt incidente motivele de modificare a hotărârii atacate 
invocate de recurentă şi prevăzute de art. 304 punctele 7, 8 , 9 Cod procedură civilă şi, în 
urma examinării cauzei sub toate aspectele, nici alte motive de casare sau modificare, curtea 
de apel a respins recursul declarat de C.G. împotriva sentinŃei nr. 304/S/17.03.2010 
pronunŃată de Tribunalul Iaşi – judecător sindic, sentinŃă pe care a menŃinut-o. 

9. Interpretarea şi aplicarea articolului 15 alineat (2) din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenŃei. Calculul valorii totale a 
creanŃelor. 

Din analiza întregului conŃinut al alineatului (2) al art. 15 din Legea nr. 
85/2006, curtea reŃine că acest calcul al valorii totale a creanŃelor se face 
în funcŃie de etapa în care se desfăşoară procedura, în text distingându-se 
patru etape care au fost avute în vedere de legiuitor şi care sunt succesive, 
în raport de felul tabelului de creanŃe întocmit. În condiŃiile în care 
tabelul a fost rectificat de administratorul judiciar, valoarea totală a 
creanŃelor împotriva averii debitorului se va calcula în funcŃie de acest 
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din urmă tabel, care cuprinde creanŃele verificate şi acceptate de 
administratorul judiciar. 

Decizia nr. 570 din 22 noiembrie 2010 

Prin sentinŃa comercială nr. 725/S/23.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – 
judecător sindic a fost respinsă contestaŃia creditoarei AdministraŃia FinanŃelor Publice a 
Municipiului Iaşi împotriva hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 
09.10.2009 adoptată în cauza de faliment ce o vizează pe debitoarea SC „P. şi T.” SRL Iaşi. 

Pentru a se pronunŃa în acest sens, judecătorul sindic a reŃinut următoarele:  
La data de 09.10.2009 termen stabilit prin sentinŃa de deschidere a procedurii, a avut 

loc Adunarea Generală a Creditorilor în care s-a hotărât confirmarea administratorului 
judiciar, aprobarea onorariului acestuia, alegerea comitetului creditorilor şi a preşedintelui 
acestui comitet. 

Împotriva hotărârii creditorilor, la data de 13.10.2009 creditorul AdministraŃia 
FinanŃelor Publice a Mun. Iaşi a formulat contestaŃie, hotărâre pe care o consideră nelegală 
întrucât cvorumul de care s-a Ńinut cont pentru luarea deciziilor nu a fost corect şi legal 
calculat. 

Astfel, trebuia să se aibă în vedere că AdministraŃia FinanŃelor Publice a Mun. Iaşi 
deŃine un procent de 58% din valoarea creanŃelor, aşa cum rezultă din tabelul preliminar 
iniŃial, şi nu de 30% cum s-a calculat în raport de tabelul preliminar rectificat. 

Examinând contestaŃia creditorului prin prisma actelor dosarului şi a dispoziŃiilor 
legale incidente în speŃă , instanŃa a constatat că aceasta este neîntemeiată, urmând a fi 
respinsă pentru următoarele considerente: 

Astfel, în primul rând trebuie precizat că până la definitivarea de către judecătorul 
sindic a tabelului creanŃelor, nimic nu-l împiedică pe administratorul judiciar să aducă 
corecturi tabelului preliminar atunci când consideră că se impune acest lucru, părŃile 
interesate având posibilitatea de a contesta măsura luată. 

Pe de altă parte, conform art.15 alin.2 lit. a din Lg.85/2006, până la afişarea tabelului 
definitiv,atunci când au loc adunări ale creditorilor, calculul valorii totale a creanŃelor 
împotriva averii debitorului se va determina în funcŃie de valoarea creanŃelor verificate şi 
acceptate de administratorul judiciar. 

În speŃă, şedinŃa creditorilor din data de 09.10.2009, dat fiind faptul că tabelul 
creanŃelor nu a fost definitivat , s-a desfăşurat în condiŃii de legalitate , respectiv sub 
incidenŃa dispoziŃiile legale sus amintite. 

Împotriva sentinŃei comerciale nr. 725/S/23.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a 
formulat recurs creditoarea AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului Iaşi criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte: 

Astfel, prin prisma dispoziŃiilor Legii nr. 85/2006 motivarea instanŃei de fond este 
vădit nelegală. Potrivit art. 67, în vederea întocmirii tabelului preliminar, administratorul 
judiciar va proceda la verificarea fiecărei creanŃe şi a documentelor depuse, va efectua o 
cercetare amănunŃită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei 
creanŃe, sens în care va putea solicita explicaŃii de la debitor şi va putea să poarte discuŃii cu 
fiecare creditor. În conformitate cu dispoziŃiile art. 72 alin. 1, ca rezultat al verificărilor 
făcute, administratorul judiciar va întocmi şi înregistra la tribunal un tabel preliminar. 

Textul legii insolvenŃei nu vorbeşte despre un „tabel preliminar rectificat”, ci doar 
despre „tabel preliminar” şi „tabel definitiv”. De asemenea, nu se face menŃiune nici despre 
posibilitatea administratorului judiciar „de a aduce corecturi tabelului preliminar”. 

Pe de altă parte, judecătorul sindic a mai motivat soluŃia de respingere a contestaŃiei 
şi prin prisma dispoziŃiilor art. 15 alin. 2 din lege. 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, „deciziile 
adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil a titularilor majorităŃii, prin valorare, a 
creanŃelor prezenta”. Raportat la această dispoziŃie a legii, şi având în vedere faptul că parte 
din creanŃe sunt contestate, consideră că soluŃia primei instanŃe este nelegală, întrucât, până 
la soluŃionarea contestaŃiilor şi întocmirea tabelului definitiv consolidat, nu se pot determina 
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procentual creanŃele deŃinute de fiecare creditor în parte. 
Totodată trebuie avut în vedere şi faptul că administratorul judiciar a încălcat 

prevederile art.15 alin. 2 din legea insolvenŃei, potrivit cărora, „calculul valorii totale a 
creanŃelor prevăzute la alin. 1 împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la 
următoarele criterii: a) ulterior afişării tabelului preliminar şi până la afişarea tabelului 
definitiv, valoarea creanŃelor verificate şi acceptate de administratorul judiciar, astfel cum 
reiese din cuprinsul tabelului preliminar”. 

Administratorul judiciar desemnat de către judecătorul sindic a calculat, în mod 
nelegal, valoarea procentelor de creanŃe deŃinute de fiecare creditor prin raportare la tabelul 
preliminar rectificat, şi nu la cel preliminar iniŃial, aşa după cum dispune textul de lege mai 
sus-invocat. Dacă ar fi Ńinut cont de creanŃa pe care însuşi administratorul judiciar a înscris-
o în tabelul preliminar, deciziile adunării creditorilor ar fi fost altele, având în vedere că 
A.F.P. Iaşi deŃinea un procent de 58% din totalul creanŃelor. 

FaŃă de aspectele mai sus prezentate, a considerat că cvorumul de care s-a Ńinut cont 
pentru luarea deciziilor nu au fost corect şi legal calculat. Preşedintele comitetului 
creditorilor trebuie să fie AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului Iaşi, deŃinătoarea 
unui procent de 58% din totalul creanŃelor, conform tabelului preliminar iniŃial al 
creditorilor. 

În ceea ce priveşte primele două probleme înscrise pe ordinea de zi, respectiv 
confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia, solicită să se 
constate că decizia adunării creditorilor este nelegală şi prin prisma faptului că 
AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului Iaşi a formulat cererea nr. 
81123/25.09,2009, prin care a solicitat înlocuirea administratorului judiciar CIPI „C.I.” cu 
Cab Insolv IPURL Iaşi, ca urmare a efectuării selecŃiei practicianului în insolvenŃă de către 
Comisia special constituită la nivelul D.G.F.P.J. Iaşi. În conformitate cu prevederile art. 19 
alin. 2 ind. 1 din Legea 85/2006, creditorul care deŃine cel puŃin 50% din valoarea totală a 
creanŃelor poate să decidă, fără consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui 
administrator judiciar în locul celui desemnat de către judecătorul sindic. Decizia 
creditorului majoritar a fost publicată cu mult înainte de şedinŃa primei adunări a 
creditorilor, în Buletinul procedurilor de insolvenŃă nr. 4210/9.09.2009 şi nu a fost 
contestată în termenul de 3 zile prevăzut de art. 19 alin.3 din lege. FaŃă de această situaŃie, 
judecătorul sindic era obligat să numească prin încheiere administratorul judiciar desemnat 
de creditorul majoritar, aşa după cum dispune alin. 4 al art. 19 din legea nr. 85/2006. 

În ceea ce priveşte onorariul administratorului judiciar aprobat de adunarea 
creditorilor (2.500 lei/lună), acesta este cu mult mai mare decât cel solicitat de către 
practicianul în insolvenŃă desemnat de către D.G.F.P.J. Iaşi (1000 lei/lună). A considerat că 
onorariul aprobat de adunarea creditorilor este excesiv de mare şi este în defavoarea tuturor 
creditorilor, dar, mai ales, al organului fiscal, care are o creanŃă foarte mare ce trebuie 
recuperată din averea debitorului (2.418.222 lei). 

A invocat şi disp. art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea 85/2006, care prevede printre 
atribuŃiile pe care le are Comitetul Creditorilor şi pe aceea de „a negocia cu administratorul 
judiciar sau cu lichidatorul care doreşte să fie desemnat de către creditori în dosar condiŃiile 
de numirii şi să recomande adunării creditorilor astfel de numiri”. 

Potrivit textului anterior citat, se poate observa că legiuitorul a prevăzut două etape: 
una fiind cea a negocierii comitetului cu practicianul care doreşte să fie desemnat în dosar, 
în condiŃiile numirii, iar cea de a doua fiind recomandarea în cadrul adunării creditorilor, a 
unei astfel de numiri. 

Din modul de derulare a primei şedinŃe a creditorilor, se poate observa împrejurarea 
că s-a sustras toate etapele procedurale, în sensul că, în cadrul acestei şedinŃe se constituie 
atât Comitetul creditorilor şi se pune în discuŃie şi confirmarea administratorilor judiciari 
precum şi remuneraŃia acestora, fără a avea loc etapa negocierii. Aşa cum rezultă din 
procesul-verbal al adunării creditorilor din 9.10.2010, s-a desemnat comitetul creditorilor şi 
s-a confirmat administratorul judiciar stabilindu-i-se şi remuneraŃia. 

În procesul-verbal al adunării creditorilor, a fost consemnat punctul de vedere al 
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organului fiscal cu privire la nelegalitatea deciziilor, raportat la nelegalitatea cvorumului şi 
la numirea unui alt administrator judiciar în conformitate cu prevederile O.P.A.N.A.F. nr. 
1009/2007. 

A solicitat admiterea recursului modificarea sentinŃei comerciale nr. 
725/S/23.06.2010 şi, pe fond, admiterea contestaŃiei formulate împotriva deciziilor adoptate 
de adunarea creditorilor debitorului S.C. „P. şi T.” SRL din data de 9.10.2009, constatarea 
nelegalităŃii şi nulităŃii celor votate în cadrul adunării şi, implicit, anularea procesului-verbal 
al şedinŃei şi a deciziilor adunării creditorilor din data de 9.10.2009. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor încadrate în disp. art. 
3041 şi 304 pct.9 Cod procedură civilă, curtea a reŃinut următoarele: 

Criticile formulate de recurenta AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului Iaşi 
vizează nelegalitatea hotărârii judecătorului sindic care a reŃinut că, administratorul judiciar 
putea să aducă corecturi tabelului preliminar, părŃile având deschisă calea contestaŃiei şi, în 
acest context, a calculat valoarea procentelor de creanŃe deŃinute de fiecare creditor prin 
raportare la tabelul preliminar rectificat şi nu la cel preliminar iniŃial. 

Critica nu este fondată întrucât art. 15 al. 2 din Legea 85/2006 prevede următoarele: 
calculul valorii totale a creanŃelor prevăzute la alin. 1 împotriva averii debitoarei se va 
determina prin raportare la următoarele criterii: a) ulterior afişării tabelului preliminar şi 
până la afişarea tabelului definitiv, valoarea creanŃelor verificate şi acceptate de 
administratorul judiciar, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar. 

Din analiza întregului conŃinut al alin. 2 din art. 15 Legea nr. 85/2006, Curtea a 
reŃinut că acest calcul al valorii totale a creanŃelor se face în funcŃie de etapa în care se 
desfăşoară procedura, în text distingându-se patru etape care au fost avute în vedere de 
legiuitor şi care sunt succesive, în funcŃie de felul tabelului de creanŃe întocmit. 

În condiŃiile în care tabelul a fost rectificat de administratorul judiciar, valoarea 
totală a creanŃelor împotriva averii debitorului se va calcula în funcŃie de acest din urmă 
tabel care însumează creanŃele verificate şi acceptate de administratorul judiciar. 

Cum în acest context s-a reŃinut că AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului 
Iaşi avea 30% din valoarea creanŃelor, aceasta nu mai era îndrituită să uzeze de prevederile 
art. 19 alin. 2 ind. 1 Legea 85/2006, conform cărora creditorul ce deŃine cel puŃin 50% din 
valoarea totală a creanŃelor poată să decidă, fără consultarea adunări creditorilor desemnarea 
unui alt administrator judiciar decât cel desemnat de judecătorul sindic,, 

Este, de asemenea, fără relevanŃă, - raportat la cele mai sus reŃinute - că recurenta 
dorea ca administrator judiciar un practician în insolvenŃă ce pretindea un onorariu mai mic 
faŃă de cel aprobat în adunarea creditorilor. 

FaŃă de cele expuse anterior, în baza disp. art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, a fost 
respins recursul formulat de AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului Iaşi împotriva 
sentinŃei comerciale nr. 725/S/23.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi – judecător sindic, 
hotărâre ce a fost menŃinută ca legală şi temeinică. 
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IV. SecŃia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale 

 

1. Încetarea de drept a contractului individual de muncă al unui 
preot paroh ca urmare a caterisirii 

 Interpretarea greşită, de către prima instanŃă, a actului contestat, 
respectiv decizia de încetare a contractului individual de muncă, ca fiind o 
decizie de aplicare a unei sancŃiuni disciplinare emise de angajator, care 
trebuie să cuprindă, sub sancŃiunea nulităŃii absolute, menŃiunile 
obligatorii prevăzute în art. 268 alin. Codul muncii, menŃiuni pe care 
decizia nu le cuprinde. Aplicarea sancŃiunii disciplinare de către 
instanŃele bisericeşti, pentru probleme de disciplină internă, are efecte şi 
asupra contractului individual de muncă al preotului paroh. Caterisirea 
poate fi asimilată cu retragerea de către organismul competent a 
autorizaŃiei necesare pentru exercitarea profesiei de preot, caz de încetare 
de drept a contractului individual de muncă prevăzut de art. 56 lit. h 
Codul muncii. Erorile din decizia emisă de angajator nu înlătură efectul 
legii şi nu atrag nulitatea actului contestat. 

 

Decizia nr. 853 din 19 octombrie 2010 
 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vaslui sub nr. 847/89/2010, contestatorul  
I.N.-L. a solicitat constatarea nulităŃii absolute a deciziei nr. 4/27.01.2010 emise de 
intimatele protoieria şi episcopia, reintegrarea pe postul deŃinut anterior emiterii acestei 
decizii, plata drepturilor salariale începând cu data de 01.02.2010 până la reintegrarea 
efectivă, efectuarea menŃiunilor corespunzătoare în registrul general de evidenŃă al 
salariaŃilor şi în carnetul de muncă precum şi daune morale şi despăgubiri. De asemenea, 
contestatorul a solicitat şi constatarea nulităŃii absolute a măsurii de suspendare a 
contractului individual de muncă dispusă prin decizia nr.151/11.11.2009 emisă de aceeaşi 
intimaŃi, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea acŃiunii, contestatorul a arătat că, la data de 27.01.2010, intimatele au 
emis decizia nr. 4/27.01.2010 prin care s-a dispus încetarea contractului individual de 
muncă şi caterisirea sa din postul de preot paroh de la parohie, unde şi-a desfăşurat 
activitatea în perioada 01.04.2004 - 01.02.2009. 

A susŃinut contestatorul că, în urma unor sesizări venite din partea unui enoriaş, s-a 
dispus cercetarea disciplinară prealabilă, fiind emisă sentinŃa nr. 2/05.11.2009 pe care a 
contestat-o la Patriarhia Română. Deşi Patriarhia nu a soluŃionat recursul, s-a procedat la 
emiterea deciziei, pe care contestatorul o consideră lovită de nulitate absolută. 

Prin întâmpinarea formulată, intimata episcopia a solicitat a respins rea contestaŃiei, 
arătând că decizia de desfacere a contractului individual de muncă al contestatorului nu 
poate fi anulată de instanŃa de judecată, întrucât acest organism de judecată civilă nu se 
poate pronunŃa în ceea ce priveşte o sentinŃă de caterisire dată de Consistoriul eparhial. 

La termenul de judecată din 29.04.2010, instanŃa a invocat excepŃia tardivităŃii 
introducerii contestaŃiei, raportat la împrejurarea că decizia nr. 151 din 11.11.2009 de 
suspendare a contractului individual de muncă a fost contestată la data de 26.03.2010, în 
condiŃiile în care respectiva decizie a fost comunicată contestatorului la data de 19.11.2009. 

Prin sentinŃa civilă nr. 624 din 13.05.2010, Tribunalul Vaslui a admis excepŃia 
tardivităŃii formulării contestaŃiei împotriva Deciziei nr. 151 din 11 noiembrie 2009, a 
respins ca tardivă contestaŃia formulată de contestatorul I.N.-L. împotriva intimatelor 
protoieria şi episcopia. A admis excepŃia nulităŃii absolute a Deciziei nr. 4 din 27 ianuarie 
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2010, numai în ce priveşte încetarea contractului individual de muncă. A fost admisă în 
parte contestaŃia formulată de contestatorul I.N.-L. împotriva intimatelor protoieria şi 
episcopia, împotriva Deciziei nr. 4 din 27 ianuarie 2010. 

Tribunalul a constatat nulitatea absolută a Deciziei nr. 4 din 27 ianuarie 2010, numai 
în ce priveşte încetarea contractului individual de muncă, menŃinând celelalte dispoziŃii, 
dispunând reintegrarea contestatorului pe postul deŃinut anterior emiterii Deciziei nr. 4 din 
27 ianuarie 2010, iar intimatele obligate să plătească contestatorului drepturile salariale 
începând cu data de 01 februarie 2010 şi până la reintegrarea efectivă. Totodată, intimatele 
au mai fost obligate să efectueze cuvenitele menŃiuni în registrul general de evidenŃă a 
salariaŃilor şi în carnetul de muncă al contestatorului. 

Au fost respinse cererile contestatorului I.N.-L. pentru daune morale şi despăgubiri, 
precum şi pentru cheltuieli de judecată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Conform contractului individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. 8/2004 în 

registrul de evidenŃă al salariaŃilor, contestatorul a fost angajat începând cu data de 
08.04.2004 în funcŃia/meseria de preot paroh la parohie.  

Prin decizia nr. 151/11.11.2009, intimata episcopia i-a suspendat contestatorului 
contractul individual de muncă începând cu data de 15.11.2009. Decizia de suspendare a 
avut la bază dispoziŃia nr. 1/2009 a Consistoriului Eparhial privind caterisirea 
contestatorului din funcŃia/meseria de preot paroh şi referatul sectorului administrativ 
bisericesc nr. 2040/11.11.2009. 

ExcepŃia tardivităŃii contestării deciziei nr. 151 din 11.11.2009 este întemeiată, 
întrucât aşa cum reiese şi din copia de pe decizia contestată, I.N.-L. a primit-o pe data de 
19.11.2009 şi a contestat-o abia pe data de 26.03.2010, nerespectând astfel dispoziŃiile art. 
283 alin. 1 litera a Codul muncii care prevăd că cererile în vederea soluŃionării unui conflict 
de muncă pot fi formulate în termen de 30 de zile calendaristice  de la data  în care a fost 
comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, 
modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă. Această excepŃie a 
fost admisă şi, în consecinŃă, a fost respinsă ca tardivă contestaŃia formulată de contestator 
în ce priveşte această dispoziŃie care vizează suspendarea contractului individual de muncă. 

În ce priveşte decizia nr. 4 din 27.01.2010 de încetare a contractului individual de 
muncă contestată de I.N.-L., instanŃa de fond a constatat că aceasta este lovită de nulitate 
absolută, întrucât au fost încălcate prevederile imperative ale art. 268 alin. 2 Codul muncii. 
Mai precis, decizia de încetare a contractului individual de muncă nu cuprindea descrierea 
faptei, precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul 
colectiv de muncă care au fost încălcate, motivele pentru care au fost înlăturate apărările 
formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în 
condiŃiile prevăzute de art. 267 alin. 3 nu a fost efectuată cercetarea, temeiul de drept, 
termenul în care sancŃiunea poate fi contestată şi instanŃa competentă la care sancŃiunea 
poate fi contestată. Potrivit dispoziŃiilor art. 76 Codul muncii, concedierea dispusă cu 
nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. 

În ce priveşte temeiul de drept în baza căruia s-a aplicat sancŃiunea, art. 56 lit. i 
Codul muncii (prin precizările depuse la dosar, intimata episcopia a revenit cu precizarea că 
din eroare a fost trecut în decizie ca temei de drept art. 51 lit. i), instanŃa a apreciat că 
intimata episcopia nu a făcut nici o dovadă aşa cum prevede art. 287 Codul muncii a 
existenŃei unei hotărâri judecătoreşti definitive (nu a unei sentinŃe a Consistoriului Eparhial, 
aşa cum eronat a interpretat intimata în precizările de la dosar) prin care contestatorului i s-a 
interzis exercitarea profesiei ca măsură de siguranŃă ori pedeapsă complementară. Mai mult, 
în cauză nu s-a emis o decizie prin care să se dispună rectificarea temeiului de drept greşit 
indicat. 

Astfel, a fost admisă în parte contestaŃia formulată de contestatorul I.N.-L., în 
contradictoriu cu intimatele protoieria şi episcopia împotriva deciziei sus menŃionate, iar în 
baza dispoziŃiilor art. 78 Codul muncii, s-a dispus reintegrarea contestatorului pe postul 
deŃinut anterior emiterii deciziei nr. 4 din 27.01.2010, obligând intimatele să-i plătească 
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acestuia drepturile salariale începând cu data de 01.02.2010 până la reintegrarea efectivă. 
Potrivit art. 40 alin. 2 lit. g Codul muncii, tribunalul a obligat intimatele să efectueze 

cuvenitele menŃiuni în registrul general de evidenŃă al salariaŃilor şi în carnetul de muncă al 
contestatorului. 

În ce priveşte capătul de cerere privind acordarea de daune morale, instanŃa l-a 
respins, motivat de faptul că în contractul individual de muncă al acestuia nu era stipulată o 
astfel de clauză, neputând fi aplicabile în speŃă prevederile instituite de art. 269 Codul 
muncii privind răspunderea civilă contractuală. 

În ce priveşte capătul de cerere privind acordarea de despăgubiri, instanŃa de fond l-a 
respins ca nedovedit, întrucât contestatorul nu a precizat ce reprezintă acestea şi nici nu a 
făcut dovada unei vătămări. 

Ca nedovedit a fost respins şi capătul de cerere solicitat de contestator privind 
acordarea cheltuielilor de judecată, în cauză nefiind depuse acte din care să rezulte 
efectuarea unor astfel de cheltuieli. 

Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs protoieria şi episcopia. 
În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziŃiile art. 304 şi următoarele Cod 

procedură civilă, recurenta protoieria a criticat sentinŃa numai în ceea ce priveşte decizia nr. 
4 din 27.01.2010 de încetare a contractului individual de muncă, cu privire la celelalte 
aspecte considerând că instanŃa de fond le-a a analizat corect.  

În acest sens, recurenta a susŃinut că instanŃa de fond a interpretat eronat că în speŃă 
sunt aplicabile prevederile Codului muncii, admiŃând excepŃia nulităŃii absolute. FaŃă de 
calitatea de preot a contestatorului, sunt aplicabile prevederile speciale ale Statutului pentru 
organizarea şi funcŃionarea Bisericii Ortodoxe Române, şi ale Regulamentului de procedură 
al instanŃelor disciplinare şi de judecată. 

Recurenta a supus atenŃiei instanŃei de control şi competenŃa materială de soluŃionare 
a contestaŃiei, iar cu privire la decizia nr. 4/2010 a considerat că aceasta cuprinde menŃiunile 
obligatorii prevăzute de statutul şi regulamentul intern bisericesc, fiind motivată în drept şi 
în fapt. S-a efectuat şi cercetarea disciplinară, iar fondul cauzei nu a fost analizat, deşi este 
imoral ca un preot, care a încălcat Canoanele Bisericii Ortodoxe, să continue această 
activitate.  

În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziŃiile art. 304 pct. 4 şi 7 Cod 
proc. civilă, recurenta episcopia a susŃinut, în primul rând, că instanŃa de judecată a depăşit 
atribuŃiile puterii judecătoreşti, pronunŃându-se asupra unui act ce nu intra în competenŃa sa 
materială şi funcŃională. 

În al doilea rând, au fost greşit aplicate prevederile art. 268 alin. 2 Codul muncii, 
deoarece decizia nr. 4/2010 nu este o decizie de încetare a contractului de muncă conform 
Codului muncii, fiind aplicabile dispoziŃiile speciale din Statutul pentru organizarea şi 
funcŃionarea Bisericii Ortodoxe Române, Regulamentul de procedură şi Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. 

A mai susŃinut recurenta, menŃionând prevederile art. 74 şi 230 din regulamentul de 
procedură, că nu poate avea loc reintegrarea contestatorului din moment ce acesta a fost 
caterisit şi suspendarea sa a operat de drept. Încetarea contractului individual de muncă s-a 
produs ope legis şi de facto în baza legilor speciale, nefiind necesară o decizie care să se 
plieze pe dispoziŃiile art. 268 alin. 2 Codul muncii. 

Recurenta a făcut şi o prezentare a situaŃiei de fapt, arătând că preotul a fost găsit 
vinovat de o serie de delicte, care au dus la aplicarea pedepsei celei mai grave, anume 
caterisirea, iar recursul împotriva sentinŃei nu a fost luat în considerare, întrucât nu a fost 
formulat în condiŃiile prevăzute de legea bisericească. 

Intimatul I.N.-L. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat a respins rea recursului, 
considerând că nu sunt incidente dispoziŃiile art. 304 pct. 4 şi 7 Cod proc. civilă, deoarece 
instanŃa nu şi-a depăşit atribuŃiile puterii judecătoreşti, iar art. 21 din ConstituŃia României 
prevede că dreptul cetăŃeanului de a se adresa instanŃei de judecată nu poate fi interzis. 

Intimatul a invocat excepŃia nulităŃii recursului, respinsă prin încheierea din 
7.09.2010, prin aceeaşi încheiere fiind respinsă şi cererea intimatului de sesizare a instanŃei 
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de contencios administrativ cu soluŃionarea excepŃiei de nelegalitate a HG nr. 53/2008. A 
mai invocat şi excepŃia de neconstituŃionalitate a prevederilor art. 156 alin. 6 din Statutul 
Bisericii Ortodoxe Române şi a prevederilor art. 23 şi 26 din Legea nr. 489/2006, excepŃie 
pe care nu a mai susŃinut-o ulterior.   

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanŃe, prin 
prisma criticilor formulate de recurente, curtea de apel a constatat următoarele: 

Conform contractului individual de muncă încheiat între recurenta protoieria, în 
calitate de angajator, şi intimatul preot I.N.-L., în calitate de salariat, acesta din urmă a fost 
angajat pe funcŃia de preot paroh la parohie, pe durată nedeterminată, începând cu data de 
8.04.2004. Conform menŃiunilor din contract, acesta a încetat în temeiul art. 56 Codul 
muncii, la data de 1.02.2010, sens în care a şi fost emisă decizia nr. 4 din 27.01.2010 a 
episcopului, comunicată intimatului la data de 25.02.2010. 

Potrivit art. 1 din această decizie, contestată de intimat la Tribunalul Vaslui, 
începând cu data de 1.02.2009, sentinŃa Consistoriului Eparhial cu nr. 2 din 5.11.2009 
privind caterisirea preotului I.N.-L., rămâne definitivă şi executorie, iar potrivit art. 2 din 
decizie, de la aceeaşi dată, încetează contractul individual de muncă al preotului I.N.-L. din 
postul de preot paroh al parohiei. 

Prin sentinŃa civilă nr. 624 din 13 mai 2010, Tribunalul Vaslui, admiŃând în parte 
contestaŃia formulată de intimat, a constatat nulitatea absolută a Deciziei nr. 4 din 27 
ianuarie 2010, numai în ce priveşte încetarea contractului individual de muncă, menŃinând 
celelalte dispoziŃii. Prin urmare, a continuat să-şi producă efectele dispoziŃia cuprinsă în art. 
1 privind constatarea caterisirii preotului I.N.-L., potrivit sentinŃei Consistoriului Eparhial 
nr. 2 din 5.11.2009, rămasă definitivă şi executorie,  sentinŃă care a fost menŃinută prin 
hotărârea luată în şedinŃa de lucru din 7 iulie 2010 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, care a respins recursul fostului preot I.N.-L. de la parohie.  

Hotărârea nr. 2 din 5.11.2009 menŃionată în decizia contestată, prin care intimatului i 
s-a aplicat pedeapsa caterisirii prevăzută la art. 4, alineatul „b”, litera „d” din Regulamentul 
de Procedură al InstanŃei Disciplinare şi de judecată al B.O.R., nu este luată de angajator, 
respectiv episcopia, protoieria, în virtutea prerogativei disciplinare de care dispune în 
conformitate cu prevederile art. 263 Codul muncii, ci de Consistoriul Eparhial care 
funcŃionează la episcopie ca instanŃă disciplinară şi de judecată pentru clerici. 

Numai că intimatul nu a contestat, iar prima instanŃă nu a examinat, Hotărârea nr. 2 
din 5.11.2009 a Consistoriului Eparhial, aşa încât nici instanŃa de recurs nu a examinat, prin 
prisma dispoziŃiilor art. 156 alin. 6 din Statutul pentru organizarea şi funcŃionarea Bisericii 
Ortodoxe Române, posibilitatea contestării hotărârilor instanŃelor bisericeşti în faŃa 
instanŃelor civile.  

Intimatul a contestat, şi prima instanŃă a examinat, decizia nr. 4 din 27.01.2010 a 
episcopului, ca act al angajatorului referitor la încetarea contractului individual de muncă al 
intimatului, nu o hotărâre a unei instanŃe bisericeşti care a soluŃionat o problemă de 
disciplină internă, în virtutea autonomiei cultelor prevăzută de Legea nr. 489/2006. Prin 
urmare, prima instanŃa nu s-a pronunŃat asupra unui act care nu intra în competenŃa sa 
funcŃională, deci nu a depăşit atribuŃiile puterii judecătoreşti, nefiind incident motivul de 
nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 4 Cod procedură civilă. Sub aspectul competenŃei 
materiale de soluŃionare a cauzei, aceasta aparŃine tribunalului în conformitate cu 
prevederile art. 2 pct. 1 lit. c Cod procedură civilă.  

FaŃă de nulitatea absolută a acestei decizii, reŃinută de Tribunalul Vaslui numai în ce 
priveşte încetarea contractului individual de muncă al intimatului, curtea a constatat că este 
incident motivul de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 8 Cod procedură civilă, prima 
instanŃă interpretând greşit actul juridic dedus judecăŃii. 

Astfel, verificând legalitatea deciziei nr. 4 din 27.01.2010 a episcopului prin prisma 
dispoziŃiilor art. 268 alin. 2 Codul muncii, prima instanŃă a interpretat acest act juridic ca 
fiind o decizie de aplicare a unei sancŃiuni disciplinare emise de angajator, care trebuie să 
cuprindă, sub sancŃiunea nulităŃii absolute, menŃiunile obligatorii prevăzute în textul de lege, 
menŃiuni pe care decizia nu le cuprinde. Or, încetarea contractului individual de muncă al 
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intimatului, angajat pe funcŃia de preot paroh, nu a fost dispusă ca sancŃiune disciplinară, aşa 
încât decizia nr. 4 din 27.01.2010 a episcopului nu este o decizie scrisă prin care angajatorul 
dispune aplicarea sancŃiunii disciplinare. 

SancŃiunea disciplinară, respectiv caterisirea, a fost aplicată intimatului de instanŃele 
bisericeşti, pentru probleme de disciplină internă, aşa cum s-a arătat, însă are efecte şi 
asupra contractului individual de muncă al acestuia, în forma scrisă a contractului fiind 
menŃionată încetarea, în temeiul art. 56 Codul muncii, la data de 1.02.2010. Caterisirea 
poate fi asimilată cu retragerea de organismul competent a autorizaŃiei necesare pentru 
exercitarea profesiei de preot, caz de încetare de drept a contractului individual de muncă 
prevăzută de art. 56 lit. h Codul muncii.    

Aşadar, contractul individual de muncă al intimatului, angajat pe funcŃia de preot 
paroh, a încetat de drept, în virtutea legii, la data apariŃiei cauzei de încetare reprezentată de 
caterisire. În acelaşi sens, art. 230 din Regulamentul de procedură al instanŃelor disciplinare 
şi de judecată ale B.O.R. prevede că preotul condamnat la caterisire este de drept suspendat 
din serviciu şi nu primeşte salariu, chiar dacă a făcut recurs. 

Mai mult, art. 23 alin. 4 din Legea nr. 489/2006 prevede în mod expres că 
exercitarea funcŃiei de preot fără autorizaŃia sau acordul expres dat de structurile religioase 
se sancŃionează potrivit legii penale. 

Episcopul a considerat, potrivit art. 1 din decizia nr. 4 din 27.01.2010 menŃinut de 
prima instanŃă, intimatul neformulând recurs, că sentinŃa Consistoriului Eparhial cu nr. 2 din 
5.11.2009 privind caterisirea preotului I.N.-L. de la parohie rămâne definitivă şi executorie 
la data de 1.02.2010. La această dată a încetat de drept şi contractul individual de muncă al 
intimatului, care fusese suspendat de la data caterisirii. Sub acest aspect, al încetării de drept 
a contractului individual de muncă al intimatului, nu mai prezintă relevanŃă împrejurarea că 
Sfântul Sinod a respins, în şedinŃa din 7 iulie 2010, recursul fostului preot I.L.-N. 

Fiind vorba de o încetare a contractului individual de muncă în virtutea legii, nu era 
necesar un act de dispunere în acest sens din partea angajatorului, aşa cum este decizia nr. 4 
din 27.01.2010, ci, eventual, un act de constatare. Această decizie conŃine erori şi cu privire 
la anul încetării contractului individual de muncă, 2009 în loc de 2010, precum şi cu privire 
la temeiul de drept constatat de instanŃa de recurs, în aplicarea dispoziŃiilor art. 3 Cod civil, 
ca fiind incident în cauză, respectiv art. 51 lit. i în loc de art. 55 lit. h Codul muncii, însă 
aceste erori nu înlătură efectul legii şi nu atrag nulitatea deciziei contestate de intimat, 
reintegrarea acestuia pe funcŃia de preot paroh şi plata drepturilor salariale.  

În consecinŃă, reŃinând că recursurile sunt fondate în limitele considerentelor expuse, 
avându-se în vedere şi dispoziŃiile art. 312 alin. 2 şi 3 Cod proc. civilă, au fost admise 
recursurile şi a fost modificată în parte sentinŃa, în sensul a respins rii contestaŃiei formulate 
împotriva deciziei nr. 4 din 27.01.2010. 

 

2. Decizia de imputare şi angajamentul de plată, acte juridice 
nereglementate de actualul Cod al muncii. 

Potrivit dispoziŃiilor art.270 alin.1 din Codul muncii, salariaŃii răspund 
patrimonial, în temeiul normelor şi principilor răspunderii civile 
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi 
în legătură cu munca sa. ReŃinerile cu titlu de daune cauzate 
angajatorului nu pot fi efectuate, însă, decât dacă datoria salariatului este 
scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă, aşa cum prevede art. 164 alin. 2 
Codul muncii. Angajamentul de plată semnat de salariat nu este titlu 
executoriu şi nu constituie temei legal pentru despăgubirea angajatorului 
din garanŃia în numerar constituită în favoarea sa. 

Decizia nr. 954 din 9 noiembrie 2010 
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Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi cu nr. 2833/99/2010, contestatorul A.M., 
în contradictoriu cu intimata S.C. „S.A. IAŞI” S.A., a solicitat anularea deciziei de imputare 
emisă de intimată sub nr. 43/26.02.2010 şi restituirea garanŃiei materiale consemnată în 
favoarea sa în sumă de 5.600 lei, cu cheltuieli de judecată.  

În motivarea acŃiunii, contestatorul a arătat că a avut calitatea de salariat al societăŃii 
pârâte din anul 1984 până la 1.10.2009, dată la care raporturile sale de muncă cu pârâta au 
încetat ca urmare a demisiei. Decizia de imputare nr. 43  a fost emisă în lipsa existenŃei unui 
cadru legal. Astfel, conform art. 270 Codul Muncii salariaŃii răspund patrimonial, în temeiul 
normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse 
angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. În lipsa acordului salariatului angajatorul 
trebuie să obŃină titlu executoriu  împotriva salariatului, astfel încât decizia de imputare nu-
şi mai are reglementarea legală în dispoziŃiile codului muncii. Se invocă dispoziŃiile art. 164 
Codul muncii.  

S-a mai arătat că pârâta nu mai are nici un temei pentru a-i reŃine garanŃia materială 
constituită în anii în care a avut calitatea de gestionar. 

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat a respins rea acŃiunii,  având în 
vedere faptul că A.M. a completat şi semnat un angajament de plată  pentru suma din 
decizia de imputare.  

Ulterior, prin „răspunsul la întâmpinare”, depus la termenul din 12.07.2010, 
contestatorul a solicitat şi anularea angajamentului de plată dat la data de 26.02.2010. S-a 
arătat faptul că la acel moment nu mai avea calitatea de salariat. Mai mult, admiterea 
primului capăt de cerere are ca şi consecinŃă anularea angajamentului.  

La acelaşi termen, contestatorul a arătat că îşi însuşeşte suma de 5213,9 lei ca fiind 
cuantumul garanŃiei materiale solicitate (aşa cum a arătat intimata). 

Prin sentinŃa civilă nr. 1684 din 27.08.2010, Tribunalul Iaşi a admis în parte 
contestaŃia, astfel cum a fost completată, formulată de contestatorul în contradictoriu cu 
intimata S.C. „S.A. IAŞI” S.A. şi a anulat decizia de imputare nr. 43/26.02.2010 emisă de 
intimată, obligând intimata să restituie contestatorului suma de 5213,90 lei cu titlu de 
garanŃie materială. 

A fost respinsă cererea formulată de contestator în contradictoriu cu intimata, având 
ca obiect anularea angajamentului de plată din data de 26.02.2010. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Contestatorul A.M. a fost angajat pe postul de gestionar în cadrul societăŃii pârâte 

conform contractului individual de muncă nr. 968/21.11.2003.  
Prin decizia de imputare nr. 43/26.02.2010 emisă de intimată s-a decis imputarea 

sumei de 4107,38 lei contestatorului întrucât la inventarierea din decembrie 2008 au fost 
constatate diferenŃe. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 270 alin. 1 Codul muncii, salariaŃii răspund patrimonial, în 
temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale 
produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. Astfel, principalele modalităŃi de 
stabilire şi recuperare a prejudiciului produs angajatorului – atât în cazul răspunderii 
patrimoniale cât şi a obligaŃiei de restituire – sunt învoiala părŃilor şi acŃiunea în justiŃie. În 
acest sens, în situaŃia în care părŃile nu se înŃeleg, respectiv când salariatul nu recunoaşte 
producerea pagubei ori nu este de acord cu valoarea acesteia, singura cale aflată la îndemâna 
angajatorului păgubit este aceea de a sesiza instanŃa competentă în vederea obligării 
salariatului la repararea prejudiciului.  

De asemenea, potrivit dispoziŃiilor art. 164 alin. 1 Codul muncii, nici o reŃinere din 
salariu nu poate fi operată în afara cazurilor şi condiŃiilor prevăzute de lege, iar potrivit alin. 
2 al aceluiaşi articol, reŃinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate 
decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare 
printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Curtea ConstituŃională, prin 
decizia nr. 24/2003, a reŃinut că interzicerea oricărei reŃineri din salariu fără ca existenŃa 
datoriei să fie stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă este conformă 
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dispoziŃiilor constituŃionale. 
Având în vedere aceste dispoziŃii legale, instanŃa a reŃinut că în mod greşit intimata a 

emis decizia de imputare nr. 43/26.02.2010, întrucât decizia de imputare nu mai este 
reglementată de dispoziŃiile legale, situaŃie în care tribunalul a făcut aplicarea instituŃiei 
nulităŃii, sancŃiune ce lipseşte actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate 
pentru încheierea sa valabilă. 

În ceea ce priveşte cererea de restituire a garanŃiei materiale, s-a reŃinut că ambele 
părŃi au arătat faptul că la momentul judecării cauzei au încetat raporturile de muncă; de 
altfel, la dosar s-a depus decizia  nr. 92/1.10.2009 prin care raporturile de muncă dintre părŃi 
au încetat în baza art. 79 al. 4 şi 7 din Codul Muncii. Conform art. 16 din Leg. 22/1969 
privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanŃii şi răspunderea în legătură cu 
gestionarea bunurilor agenŃilor economici, autorităŃilor sau instituŃiilor publice: „GaranŃia în 
numerar şi dobânda aferentă pot fi ridicate de gestionarul titular al carnetului de consemnare 
la încetarea contractului său de muncă sau la trecerea într-o funcŃie pentru care nu se cere 
garanŃie, în situaŃia în care nu a cauzat o paguba sau când paguba a fost acoperită în 
întregime. Agentul economic, autoritatea sau instituŃia publica sunt obligate, în aceste 
cazuri, să elibereze gestionarului, în termen de cel mult 10 zile, carnetul de consemnare 
împreună cu o comunicare către Casa de Economii şi ConsemnaŃiuni în care sa se arate ca 
titularul are dreptul sa ridice garanŃia”. Având în vedere aceste dispoziŃii precum şi faptul că 
contestatorul nu mai are calitatea de salariat al societăŃii pârâte, faŃă de cuantumul indicat de 
intimată şi însuşit de contestator (precizare făcută în şedinŃă publică), instanŃa a admis 
cererea de restituire a garanŃiei materiale.  

În ceea ce priveşte cererea completatoare de anulare a angajamentului de plată dat de 
contestator, instanŃa a respins cererea având în vedere că angajamentul de plată exprimă 
manifestarea de voinŃă a contestatorului, neavând relevanŃă faptul că, la acel moment 
(26.02.2010) acesta nu mai avea calitatea de salariat. Contestatorul nu a invocat nici un 
motiv de nulitate sau anulare a acestui act, motiv pentru care instanŃa reŃine valabilitatea lui, 
fiind îndeplinite şi condiŃiile prevăzute de art. 1074, 1075 C.civ. Astfel, angajamentul de 
plată s-a dat în formă scrisă, a existat o recunoaştere a pagubei produsă angajatorului, 
paguba a fost descrisă, cuantumul precizat precum şi modul de stabilire al acestuia, 
angajamentul a fost semnat de ambele părŃi. 

Deşi instanŃa a respins cererea de anulare a angajamentului de plată, reŃinând 
valabilitatea acestuia, nu a respins cererea de restituire a garanŃiei (sau nu a admis în parte 
prin scăderea sumei din angajament)  pentru următoarele motive: angajamentul de plată nu 
este un titlu executoriu, motiv pentru care în baza acestuia nu se pot face reŃineri lunare din 
drepturile salariale  pentru acoperirea pagubei. Astfel, este necesară o hotărâre 
judecătorească. În speŃa de faŃă ne aflăm în situaŃia în care fostul salariat încalcă învoiala 
părŃilor (angajamentul asumat) şi refuză despăgubirea, motiv pentru care angajatorul are o 
singură cale la îndemână, aceea de a sesiza instanŃa judecătorească cu o acŃiune în realizarea 
dreptului (obligarea salariatului la repararea prejudiciului). Deci, cererea de restituire a 
garanŃiei şi acest angajament de plată au căi diferite de soluŃionare, la acest moment, 
modalitatea de soluŃionare a cererii de anulare a angajamentului de plată neafectând cererea 
de restituire a garanŃiei materiale.  

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs, în termen legal, SC S.A. IAŞI SA. 
În motivarea recursului, neîncadrat în drept, recurenta a solicitat, faŃă de a respins 

rea cererii contestatorului de anulare a angajamentului de plată, să se ia act că reŃinerea 
sumei de 4107,38 lei s-a făcut în baza angajamentului de plată, care este conform cu 
legislaŃia în vigoare. 

Intimatul A.M. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului, 
dat fiind lipsa caracterului executoriu al angajamentului de plată. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanŃe, prin 
prisma criticilor formulate de recurentă în conformitate cu prevederile art. 3041 C.pr.civ., 
curtea de apel a constatat că recursul este nefondat pentru considerentele ce urmează: 

Intimatul contestator A.M. a fost salariatul recurentei intimate pe postul de gestionar, 
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în cauză fiind aplicabile, sub aspectul constituirii garanŃiilor de gestionar, prevederile art. 
10-15 din Legea nr. 22/1969. 

Conform acestor dispoziŃii legale, intimatul contestator avea obligaŃia de a constitui 
atât o garanŃie în numerar, cât şi garanŃii suplimentare, care puteau fi constituite atât pe bază 
de bunuri materiale, cât şi în numerar. Prin acŃiunea introductivă, acesta a solicitat, pe lângă 
anularea deciziei de imputare emise de recurentă, şi restituirea garanŃiilor constituite pe bază 
de numerar, în condiŃiile art. 16 din Legea nr. 22/1969. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 22/1969, garanŃia în numerar şi 
dobânda aferentă pot fi ridicate de gestionarul titular al carnetului de consemnare la 
încetarea contractului său de muncă sau la trecerea într-o funcŃie pentru care nu se cere 
garanŃie, în situaŃia în care nu a cauzat o pagubă sau când paguba a fost acoperită în 
întregime. Agentul economic, autoritatea sau instituŃia publică sunt obligate, în aceste 
cazuri, să elibereze gestionarului, în termen de cel mult 10 zile, carnetul de consemnare 
împreuna cu o comunicare către Casa de Economii si ConsemnaŃiuni în care să se arate că 
titularul are dreptul să ridice garanŃia. 

În cauză, contractul individual de muncă al intimatului contestator a încetat, iar 
recurenta intimată nu a restituit intimatului contestator garanŃia constituită, invocând 
cauzarea unei pagube în sumă de 4107,76 lei, pentru a cărei acoperire a fost semnat 
angajamentul de plată din 26.02.2010. 

Potrivit dispoziŃiilor art.270 alin.1 din Codul muncii, salariaŃii răspund patrimonial, 
în temeiul normelor şi principilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale 
produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca sa. ReŃinerile cu titlu de daune 
cauzate angajatorului nu pot fi efectuate, însă, decât dacă datoria salariatului este scadentă, 
lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă, aşa cum prevede art. 164 alin. 2 Codul muncii. 

Prin urmare, corect a reŃinut prima instanŃă că angajamentul de plată semnat de 
intimat nu este titlu executoriu şi nu constituie temei legal pentru despăgubirea recurentei 
din garanŃia în numerar constituită în favoarea sa.    

În acest sens sunt şi dispoziŃiile art. 16 alin. 3 din Legea nr. 22/1969, care prevăd 
că, atunci când gestionarul a cauzat o pagubă în gestiune la locul său de muncă şi aceasta nu 
se acoperă integral în termen de o lună de la obŃinerea titlului executoriu definitiv, agentul 
economic, autoritatea sau instituŃia publică se va despăgubi din garanŃia în numerar 
constituită în favoarea sa. 

Aşadar, recurenta avea obligaŃia ca, anterior emiterii ordinului de plată nr. 2 din 
9.09.2010 invocat în recurs, să obŃină un titlu executoriu definitiv, care, potrivit legislaŃiei 
actuale, nu poate fi decât o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, nu un 
angajament de plată. Numai în cazul în care paguba nu era acoperită integral în termen de o 
lună de la obŃinerea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, recurenta se putea 
despăgubi din garanŃia constituită în favoarea sa.  

Or, recurenta nu numai că nu a obŃinut titlul executoriu prevăzut de lege, dar, prin 
emiterea ordinului de plată ulterior pronunŃării hotărârii recurate, prin care a fost obligată la 
restituirea garanŃiei, s-a şi despăgubit din garanŃia constituită de intimat.  

În consecinŃă, faŃă de considerentele expuse, avându-se în vedere şi dispoziŃiile art. 
312 alin. 1 C.pr.civ., curtea de apel a respins recursul şi a menŃinut sentinŃa. 

 

3. Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă pentru nevăzători, 
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat  

În cadrul procesului de recalculare prevăzut de OUG nr. 4/2005, determinarea 
punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei are loc cu respectarea 
prevederilor HG nr. 1550/2004 privind efectuarea operaŃiunilor de 
evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în 
fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaŃiei anterioare 
datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000. 
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Potrivit art. 2 alin. 1 din HG nr. 1550/2004, stagiul complet de cotizare 
utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea 
integrală în muncă prevăzută de legislaŃia în vigoare la data deschiderii 
dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la 
data începerii operaŃiunilor de evaluare. Vechimea minimă în muncă, 
necesară pentru acordarea pensiei pentru munca depusă pentru 
nevăzători, este de 10 ani în cazul femeilor, potrivit art. 89 din Legea nr. 
3/1977. Inadmisibilitatea creării unei legi noi, conform căreia se poate 
calcula o treime, aşa cum prevede art. 47 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, 
din stagiul complet de cotizare, înŃeles ca vechimea integrală în muncă, 
prevăzut de Legea nr. 3/1977 în vigoare la data deschiderii dreptului 
recurentei. 

Decizia nr. 1117 din 14 decembrie 2010  

 
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi cu nr. 1667/99/2010, reclamanta I.V. a 

chemat în judecată pe pârâta casa judeŃeană de pensii, solicitând obligarea acesteia la 
recalcularea drepturilor de pensie, conform art. 47 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, începând 
cu data de 01.09.2005. De asemenea,  reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la restituirea 
diferenŃelor de pensie începând cu data de 01.09.1005 şi până la data emiterii deciziei de 
recalculare şi la plata dobânzii legale. 

În motivarea acŃiunii, reclamanta a arătat că este nevăzătoare, având gradul de 
handicap I, preexistent perioadei de cotizare. Prin decizia de pensie i s-a stabilit un punctaj 
mediu de 1,59253, luându-se în calcul 10 ani vechime integrală şi nu 8 ani şi 4 luni cum ar fi 
fost corect potrivit anexei 3 la Legea nr. 19/2000.  

A susŃinut reclamanta că, la data înscrierii sale la pensie, 01.09.1990, stagiul de 
cotizare necesar pentru ca o persoană să beneficieze de pensie era de 25 ani, respectiv de 8 
ani şi 4 luni (1/3 din vechimea integrală de 25 ani) pentru o persoană nevăzătoare. Întrucât a 
fost înscrisă la pensie la data de 01.09.1990, beneficiază de prevederile H.G. nr. 1550/2004 
şi O.U.G. nr. 4/2005, dispoziŃii care se coroborează cu prevederile art. 47 alin. 2 din Legea 
nr. 19/2000. în consecinŃă, în situaŃia sa, stagiul complet de cotizare este de 8 ani şi 4 luni, 
respectiv de 1/3 din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. 

Pârâta i-a calculat greşit punctajul mediu anual, întrucât a luat în considerare un 
stagiu complet de cotizare de 10 ani şi nu de 8 ani şi 4 luni, precum şi faptul că în anexa 3 la 
Legea nr. 19/2000 este prevăzut un stagiu complet de cotizare de 25 de ani pentru femei 
care ar trebui să fie pensionate pentru limită de vârstă abia în perioada decembrie 2014 – 
martie 2015. 

Pârâta casa judeŃeană de pensii a formulat întâmpinare prin care a solicitat a 
respigerea acŃiunii. 

În motivarea poziŃiei sale procesuale, pârâta a arătat că, prin decizia nr. 
2622/31.10.1990, reclamanta a fost înscrisă la pensie pentru limită de vârstă, ca nevăzător, 
potrivit Regulamentului de pensii şi Deciziei nr. 225/1990 a UCECOM. Drepturile de 
pensie au fost stabilite pentru o vechime totală de 13 ani şi 6 luni. Începând cu data de 
01.12.2005, pensia reclamantei a fost recalculată pe baza principiilor Legii nr. 19/2000, în 
conformitate cu H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005. Potrivit art. 2 alin. 1 din Normele 
tehnice de aplicare a H.G. nr. 1550/2004, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea 
punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaŃia în 
vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau i se cuvine la 
data începerii operaŃiunii de evaluare. Întrucât vechimea integrală în muncă prevăzută de 
H.G. nr. 610/1990 este de 10 ani pentru femei, la determinarea punctajului mediu anual 
stabilit pe baza principiilor Legii nr. 19/2000, s-a utilizat stagiul complet de cotizare de 10 
ani. Pârâta a precizat că dispoziŃiile Legii nr. 19/2000 sunt aplicabile doar persoanelor care 
au realizat stagii de cotizare şi s-au pensionat după intrarea în vigoare a legii.  

La termenul de judecată din 30.06.2010, instanŃa a invocat excepŃia prescripŃiei 
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dreptului la acŃiune în capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la restituirea 
diferenŃelor de pensie pentru perioada 01.09.2005 – 08.10.2006. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1715 din 8.09.2010, Tribunalul Iaşi a respins  acŃiunea 
formulată de reclamanta I.V. în contradictoriu cu pârâta casa judeŃeană de pensii, precum şi 
capătul de cerere privind obligarea pârâtei la restituirea diferenŃei de pensie aferentă 
perioadei 01.09.2005 – 08.10.2006, pe excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
ExcepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune invocată în capătul de cerere având ca 

obiect obligarea pârâtei la restituirea diferenŃelor de pensie pentru perioada 01.09.2005 – 
08.10.2006 este întemeiată. Potrivit dispoziŃiilor art. 1 din Decretul nr. 167/1958,  dreptul la 
acŃiune, având un obiect patrimonial, se stinge prin prescripŃie, dacă nu a fost exercitat în 
termenul stabilit în lege, iar potrivit dispoziŃiilor art. 3 din acelaşi act normativ, termenul 
general de prescripŃie este de 3 ani. Cererea reclamantei de revizuire a modului de calcul a 
drepturilor de pensie a fost înregistrată la data de 08.10.2009. Având în vedere disp. art. 3 
din Decretul nr. 167/1958, precum şi faptul că cererea reclamantei a fost înregistrată la data 
de 08.10.2009, tribunalul a constatat că este întemeiată excepŃia prescripŃiei dreptului la 
acŃiune în ceea ce priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata diferenŃelor de 
pensie pentru perioada 01.09.2005 – 08.10.2006.  

Pe fondul cauzei, s-a reŃinut că prin decizia nr. 2622/31.10.1990, reclamanta I.V. a 
fost înscrisă la pensie pentru munca depusă şi pentru limită de vârstă, ca nevăzător, din 
cuprinsul acestei decizii rezultând o vechime totală în muncă de 13 ani şi 6 luni. 

Prin decizia nr. 131457/30.06.2005 emisă de pârâta casa judeŃeană de pensii au fost 
recalculate drepturile de pensie ale reclamantei, în temeiul H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 
4/2005. Din cuprinsul buletinului de calcul rezulta că la determinarea punctajului mediu 
anual a fost luat în considerare un stagiu complet de cotizare de 10 ani.  

Potrivit dispoziŃiilor art. 89 din Legea nr. 3/1977, nevăzătorii primesc pensie 
integrală pentru munca depusă, dacă au o vechime de cel puŃin 15 ani bărbaŃii şi 10 ani 
femeile, la împlinirea vârstei de 50 ani bărbaŃii şi 45 ani femeile. Potrivit disp. art. 2 alin. 1 
din H.G. nr. 610/1990, la stabilirea pensiei integrale pentru munca depusă şi limit ă de vârstă 
a nevăzătorilor pe baza unei vechimi în muncă de 15 ani bărbaŃii şi 10 ani femeile, pentru 
timpul cât depăşeşte aceste vechimi se acordă un spor la pensie, calculat la salariul tarifar 
folosit ca bază de calcul a pensiei, de 1% pentru fiecare an în plus pentru primii 5 ani şi de 
0,5% pentru următorii ani, iar potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol, nevăzătorii care, datorită 
stării de sănătate, nu mai pot continua activitatea salariată, pot solicita pensionarea pentru 
munca depusă şi limit ă de vârstă înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege, dacă au 
realizat vechimea în muncă prevăzută în alin. 1. 

FaŃă de toate dispoziŃiile legale menŃionate, tribunalul a reŃinut că vechimea în 
muncă necesară pentru ca reclamanta să poată beneficia de pensie pentru munca depusă şi 
limită de vârstă era de 10 ani, conform legislaŃiei în vigoare la data deschiderii dreptului la 
pensie. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 1 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 
1550/2004, evaluarea pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor 
sociale de stat potrivit legislaŃiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se efectuează pe baza 
prevederilor Legii nr. 19/2000. Potrivit dispoziŃiilor art. 2 alin. 1 din acelaşi act normativ, 
stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă 
vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaŃia în vigoare la data deschiderii dreptului 
la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operaŃiunilor de 
evaluare, iar potrivit alin. 4 al aceluiaşi articol, pentru persoanele beneficiare de pensii 
stabilite în condiŃii prevăzute de acte normative cu caracter special, stagiul complet de 
cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în muncă necesară 
deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative. 

Având în vedere dispoziŃiile art. 1 şi ale art. 2 din Normele metodologice, tribunalul 
a reŃinut că în mod corect pârâta, la determinarea punctajului mediu anual în conformitate cu 
principiile Legii nr. 19/2000, a utilizat un stagiu complet de cotizare de 10 ani. 
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În ceea ce priveşte dispoziŃiile art. 47 alin.2 din Legea nr. 19/2000, invocate de 
reclamantă, aceste prevederi legale se aplică persoanelor care sunt înscrise la pensie în 
temeiul Legii nr. 19/2000 şi nu persoanelor care au fost înscrise la pensie anterior intrării în 
vigoare a Legii nr. 19/2000. De altfel, art. 47 alin. 2 prevede că asiguraŃii nevăzători 
beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca 
nevăzător cel puŃin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. Or, stagiul 
complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 19/2000 este de 30 de ani pentru femei, conform 
art. 41 alin. 4, acŃiunea formulată de reclamantă fiind neîntemeiată. 

A fost a respinsă cererea formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta având 
ca obiect obligarea acesteia la restituirea diferenŃei de pensie aferentă perioadei 01.09.2005 
– 08.10.2006, pe excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamanta I.V., şi susŃinând că 
recalcularea pensiei sale nu a avut loc conform prevederilor O.U.G. nr. 4/2005, cu 
respectarea Legii nr. 19/2000. Recurenta a invocat şi prevederile art. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 
4/2005 şi art. 47 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, concluzionând că, pentru o persoană validă, 
femeie, stagiul complet de cotizare la data ieşirii la pensie era de 25 ani, o treime 
reprezentând 8 ani şi 4 luni. 

Intimata casa judeŃeană de pensii a formulat întâmpinare, prin care a solicitat 
respingerea recursului, întrucât recurenta nu critica hotărârea, ci se sprijinea pe aceleaşi 
considerente susŃinute şi în faŃa instanŃei de fond. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanŃe, prin 
prisma criticilor formulate de recurentă în conformitate cu prevederile art. 304 pct. 9 
C.pr.civ., curtea de apel a constatat că recursul este nefondat pentru considerentele expuse în 
continuare. 

Recurenta reclamantă a fost înscrisă la pensie pentru limită de vârstă pentru 
nevăzători începând cu data de 1.09.1990, prin decizia nr. C 2622 din 31.10.1990 a 
Comisiei de Pensii a CooperaŃiei Meşteşugăreşti.  

În cadrul procesului de recalculare prevăzut de OUG nr. 4/2005, determinarea 
punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei recurentei, provenită din fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat în care s-a integrat, prin Legea nr. 34/1993, şi sistemul de 
asigurări sociale al cooperaŃiei meşteşugăreşti, s-a făcut cu respectarea prevederilor HG nr. 
1550/2004 privind efectuarea operaŃiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din 
sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaŃiei 
anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.  

NoŃiunea de stagiu complet de cotizare, legată de plata contribuŃiilor de asigurări 
sociale şi utilizată la determinarea punctajului mediu anual, este specifică Legii nr. 19/2000, 
aşa încât, pentru a face posibilă evaluarea pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul 
sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaŃiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, 
prin HG nr. 1550/2004 s-a prevăzut, în art. 2 din anexă, ce se înŃelege prin stagiu complet de 
cotizare şi care este durata acestui stagiu. 

Astfel, potrivit art. 2 alin. 1, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea 
punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaŃia în 
vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se 
cuvine la data începerii operaŃiunilor de evaluare.  

În ceea ce priveşte durata stagiului complet de cotizare, în cazul recurentei sunt 
aplicabile prevederile art. 2 alin. 3, conform cărora, pentru persoanele ale căror drepturi de 
pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare 
utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977. 

Evident că Legea nr. 3/1977 nu reglementează ca atare stagiul complet de cotizare, 
ci vechimea în muncă, care reprezintă acest stagiu conform art. 2 alin. 1 din anexa la HG nr. 
1550/2004. 

Or, vechimea minimă în muncă, necesară pentru acordarea pensiei pentru munca 
depusă pentru nevăzători, de care a beneficiat recurenta  începând cu data de 1.09.1990, este 
de 10 ani în cazul femeilor, potrivit art. 89 din Legea nr. 3/1977.  
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Perioada de 10 ani a fost avută în vedere şi de intimată la determinarea punctajului 
mediu anual şi recalcularea pensiei recurentei, prin decizie necontestată de aceasta. 

Prevederile art. 47 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 şi anexa nr. 3 la această lege, 
invocate de recurentă şi în prezentul recurs, sunt aplicabile asiguraŃilor nevăzători, 
beneficiari de pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 1.04.2001, data intrării în 
vigoare a Legii nr. 19/2000.  

Drepturile de pensie ale recurentei, deschise anterior acestei date, nu au fost stabilite 
potrivit Legii nr. 19/2000. Recurenta a beneficiat de recalcularea pensiei provenite din fostul 
sistem al asigurărilor sociale de stat, prin determinarea punctajului mediu anual şi a 
cuantumului pensiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, precum şi a prevederilor 
OUG nr. 4/2005. 

De altfel, susŃinând că se poate calcula o treime, de 8 ani şi 4 luni, din  stagiul  
complet de cotizare pentru femei, care era de 25 ani la data ieşirii sale la pensie, recurenta 
crea o lege nouă, conform căreia se poate calcula o treime, aşa cum prevede art. 47 alin. 2 
din Legea nr. 19/2000, din stagiul complet de cotizare, înŃeles ca vechimea integrală în 
muncă, prevăzut de Legea nr. 3/1977 în vigoare la data deschiderii dreptului recurentei. 

Or, art. 47 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 are în vedere calcularea unei treimi din 
stagiul complet de cotizare prevăzut de această lege, respectiv Legea nr. 19/2000, acesta 
fiind de 30 ani pentru femei, aşa cum corect a reŃinut şi prima instanŃă. 

În consecinŃă, faŃă de considerentele expuse, avându-se în vedere şi dispoziŃiile art. 
312 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea de apel a respins  recursul şi a menŃinut sentinŃa. 

4. Aplicarea contractului colectiv de ramură societăŃilor nesemnatare 

Potrivit dispoziŃiilor art. art.11 alin.1 lit.d din Legea 130/1996 şi ale art. 241 
alin.1) lit.b) din Codul muncii, “Clauzele contractelor colective de munca 
produc efecte pentru toti salariatii incadrati la angajatorii care fac parte 
din grupul de angajatori pentru care s-a incheiat contractul colectiv de 
munca la acest nivel”, precum şi dispoziŃiile art.238 din Codul muncii, 
potrivit cărora “Contractele colective de munca nu pot contine clauze 
care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin 
contractele colective de munca incheiate la nivel superior”. Iată deci că, 
un contract colectiv pe ramură nu se va aplica numai semnatarilor săi, ci 
tuturor celor din ramura respectivă, salariaŃi şi angajatori, indiferent 
dacă sunt membri de sindicat şi indiferent dacă patronii sau afiliat sau nu 
la o organizaŃie patronală.  

Cum intimata pârâtă face parte, conform activităŃii desfăşurate, din ramura 
chimie- petrochimie este Ńinută la aplicarea dispoziŃiilor contractului la 
nivel de ramură.  

Decizia nr. 882 din 22 octombrie 2010 

Prin acŃiunea înregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr. 2733/99/2010 la data de 
29.03.2010 Sindicatul „G.” Iaşi, în numele şi pentru reclamanŃii B.Gh. ş.a. în contradictoriu 
cu pârâta S.C. „G.I.” S.A., a solicitat obligarea pârâtei la aplicarea prevederilor art. 66 al.2 
lit.b din CCM la nivel de ramură Chimie şi Petrochimie pe anii 2007-2010 şi, pe cale de 
urmare, plata unei sume de bani reprezentând diferenŃa de 20% din salariul de bază ce nu a 
fost acordată salariaŃilor cu o vechime de peste 20 de ani, începând cu luna august 2009 şi 
până la data plăŃii efective. 

În motivarea acŃiunii s-a arătat faptul că, începând cu luna august 2009, conform 
contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, salariaŃii cu o vechime de peste 20 de ani 
ai societăŃilor enumerate în anexa contractului erau îndreptăŃiŃi să primească un spor de 
vechime minim de 25% din salariul de bază conform art. 66 al.2 lit.b. SalariaŃii nu au 
beneficiat de acest drept minim negociat la nivel de ramură şi au primit până în prezent doar 
un spor de vechime de 5 % din salariul de bază. 
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Au arătat reclamanŃii că au fost încălcate dispoziŃiile art. 8 şi 11 din Lg. 130/1996, 
241 Codul Muncii, art. 3 al.1 lit. b CCM unic la nivel naŃional pe anii 2007-2010. 

În dovedire s-a depus tabelul cu reclamanŃii, membri de sindicat, extras din CCM 
publicat în M.Of. din 17.08.2009, anexă la CCM din M.Of. din 19.08.2008. 

Pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acŃiunii pentru 
următoarele motive: la nivelul societăŃii pârâte este aplicabil CCM la nivel de unitate pe o 
perioadă de 3 ani (2008-2010) înregistrat la D.M.S.S. Buzău sub nr. 08/15.01.2008 şi care a 
fost semnat de reprezentanŃii salariaŃilor de la sediul social al societăŃii, din Buzău, de 
reprezentanŃii salariaŃilor de la pct de lucru din Iaşi şi de reprezentantul Sindicatului „G.” 
Iaşi care funcŃionează la pct. de lucru al societăŃii din Iaşi. Acest contract a fost modificat în 
anul 2009 prin semnarea actului adiŃional nr. 1/6.02.2009 înregistrat la D.M.S.S. Buzău sub 
nr. 08/2008/11.02.2009 şi a actului adiŃional nr. 2/28.01.2010 înregistrat la D.M.S.S. Buzău 
sub nr. 08/2008/01.02.2010. 

Conform art. 34.3 din CCM la nivel de unitate salariile la nivel de unitate includ 
sporul de vechime în muncă pentru salariaŃii cu o vechime mai mare de 3 ani, de minimum 
5% din salariul de bază, aşa cum se prevede – de altfel – şi în cuprinsul dispoziŃiilor art. 41 
al.3 lit. d CCM la nivel naŃional 2007-2010.  

CCM la nivel de ramură chimie-petrochimie pe anii 2007-2010, invocat de 
reclamant, nu este aplicabil societăŃii pârâte întrucât în anexă nu apare societatea pârâtă, la 
poz. 201 fiind S.C. „G.” S.A Iaşi. Societatea pârâtă are denumirea „G.I.” S.A şi are sediul în 
Buzău, fiind înregistrată la ORC Buzău, în Iaşi fiind deschis doar un punct de lucru. Mai 
mult, pârâta nu este membră şi nu este afiliată vreunei organizaŃii patronale, cu atât mai mult 
FederaŃiei Patronale din Ramura Industriei Chimice şi Petrochimice „F.”, ce a semnat 
contractul invocat. Drept consecinŃă, contractul nu îi este opozabil întrucât nu a fost 
reprezentat la negociere şi nu a semnat acest contract. În cauză este aplicabil art. 11 al.1 lit. 
d Lg. 130/1996. 

S-au anexat, în copie, adresa către „G.” Intern. S.A., CCM la nivel de societate 
valabil pentru anii 2008-2010 (extras), adresa 284/17.02.2009, act adiŃional nr. 1/6.02.2009, 
anexa nr. 4 la CCM, adresa nr. 8/2008, act adiŃional nr.2/28.01.2010, anexa nr. 1 la 
adiŃional, anexa nr. 2 la adiŃional. 

Prin sentinŃa civilă nr.1369 din 16.06.2010 Tribunalul Iaşi a respins acŃiunea 
formulată de Sindicatul „G.” Iaşi, în numele şi pentru reclamanŃi în contradictoriu cu pârâta 
S.C. „G.I.” S.A.  

Pentru a pronunŃa această soluŃie prima instanŃă reŃine că reclamanŃii sunt angajaŃi ai 
societăŃii S.C. „G.I.” S.A. , membrii de sindicat. Solicită, prin prezenta acŃiune, obligarea 
pârâtei la aplicarea prevederilor art. 66 al.2 lit.b din CCM la nivel de ramură Chimie şi 
Petrochimie pe anii 2007-2010 şi, pe cale de urmare, plata unei sume de bani reprezentând 
diferenŃa de 20% din salariul de bază ce nu a fost acordată salariaŃilor cu o vechime de peste 
20 de ani, începând cu luna august 2009 şi până la data plăŃii efective. 

Consideră instanŃa faptul că nu se poate şti din ce act provine extrasul depus la fila 8 
cu atât mai mult cu cât anexa de care reclamanŃii se prevalează ca fiind la acest act (anexă 
depusă tot în extras) este publicată într-un alt monitor oficial. Mai mult chiar din această 
anexă se poate observa cu uşurinŃă faptul că nu este trecută ca şi semnatară a contractului 
colectiv de muncă societatea pârâtă, regăsindu-se doar S.C. „G.” S.A. Iaşi, ce nu este parte 
în dosar (poziŃia 201). 

ReclamanŃii au mai depus, ulterior, copia monitorului oficial din 17.08.2009 (extras 
ce conŃine şi prevederea invocată – art. 66 al.2 lit.b) cuprinzând actul adiŃional înregistrat la 
MMFPS sub nr. 504/7.08.2009 la CCM înregistrat la MMFES sub nr.412/10/31.07.2007 
încheiat între FederaŃia Patronală din Chimie şi Petrochimie, FederaŃia Sindicatelor Libere 
din Chimie- Petrochimie şi FederaŃia NaŃională a Sindicatelor din Chimie- Petrochimie 
„L.E.”. 

La dosar nu există nici o dovadă din care să reiasă faptul că societatea pârâtă este 
membră sau este afiliată la una din aceste federaŃii, motiv pentru care adiŃionalul depus nu îi 
este opozabil. Din anexa la acest act adiŃional – depusă la ultimul termen – instanŃa reŃine 
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aceeaşi situaŃie de fapt, în sensul că pârâta nu este trecută printre societăŃile comerciale ce 
beneficiază de prevederile acestui contract colectiv de muncă pe ramura chimie-
petrochimie. 

La dosar pârâta a depus CCM la nivel de societate valabil pentru anii 2008-2010 
încheiat pe o durată de 3 ani (conform art. 2.1.) şi înregistrat la data de 15.01.2008 (valabil, 
deci, până la data de 15.01.2011). Conform art. 34.3 „Salariile la nivel de unitate includ 
sporul de vechime în muncă, de minimum 5% pentru 3 ani vechime şi de maximum 25% la 
o vechime de peste 20 de ani, din salariul de bază”. Conform actului adiŃional nr. 
1/6.02.2009 înregistrat la D.M.S.S. Buzău acest articol s-a modificat, în sensul : „Salariile la 
nivel de unitate includ sporul de vechime în muncă pentru salariaŃii cu vechime mai mare de 
3 ani, de minimum 5 % din salariul de bază.” iar actul adiŃional nr. 2/28.01.2010 înregistrat 
la D.M.S.S. Buzău nu a prevăzut alte modificări în acest sens. La încheierea acestor acte au 
fost prezenŃi şi reprezentanŃii salariaŃilor şi Sindicatul „G.” Iaşi. 

Mai reŃine instanŃa că aceste dispoziŃii, astfel cum au fost modificate prin actul 
adiŃional, sunt în concordanŃă cu prevederile CCM unic la nivel naŃional pe anii 2007-2010, 
art. 41 al.3, lit.d.  

Potrivit dispoziŃiilor art. 241 alin. 1 lit. a Codul muncii, clauzele contractelor 
colective de muncă produc efecte pentru toŃi salariaŃii angajatorului, în cazul contractelor 
colective de muncă încheiate la acest nivel, iar potrivit art. 243 Codul muncii, executarea 
contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părŃi.  

Potrivit art. 243 din Codul muncii: „ 1) Executarea contractului colectiv de munca 
este obligatorie pentru părŃi. (2) Neîndeplinirea obligaŃiilor asumate prin contractul colectiv 
de munca atrage răspunderea părŃilor care se fac vinovate de aceasta.” 

De asemenea, art. 30 din Legea nr. 130/1996 republicată, modificată şi completată 
privind contractul colectiv de munca, stipulează : „ (1) Executarea contractului colectiv de 
munca este obligatorie pentru părŃi.”. 

Aşa cum rezultă din dispoziŃiile legale incidente în cauză, după încheierea şi intrarea 
lui în vigoare, contractul colectiv de muncă trebuie executat, având putere de lege între 
părŃile contractante, executarea acestuia presupunând aducerea la îndeplinire a obligaŃiilor 
contractuale dar şi respectarea drepturilor şi obligaŃiilor asumate .  

Astfel, contractele colective de muncă încheiate de părŃi au forŃă obligatorie, aşa 
cum am arătat mai sus, aşa încât, cererea generică referitoare la respectarea obligaŃiilor 
asumate prin acest contract nu este întemeiată, deoarece efectul obligativităŃii respectării 
acestuia, rezultă chiar din dispoziŃiile legale, mai exact, art. 969 Cod civil, art. 243 Cod civil 
şi art. 30 din Legea nr. 130/1996. 

În cauza de faŃă, faŃă de cele menŃionate, instanŃa reŃine faptul că, la nivelul societăŃii 
pârâte, sunt aplicate şi respectate dispoziŃiile prevăzute de contractul colectiv de muncă la 
nivel superior iar sporul de vechime este de 5 %, aşa cum a fost negociat şi acceptat în 
conformitate cu prevederile legale, spor asupra căruia părŃile au consimŃit la semnarea 
contractului colectiv de muncă existent la nivelul societăŃii. Contractul colectiv de muncă la 
nivel de societate valabil pentru anii 2008-2010 este încheiat cu respectarea dispoziŃiilor art. 
8 al.2 Lg. 130/1996, drepturile stabilite nefiind la un nivel inferior celui stabilit prin 
contractul colectiv de muncă naŃional. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs Sindicatul „G.” Iaşi în numele şi pentru 
reclamanŃi considerând-o nelegală şi netemeinică. 

Motivează recurentul că instanŃa nu a motivat de ce contractul la nivel de ramură nu-
şi produce efectele faŃă de membrii săi aşa cum prevăd articolele 241 din Codul muncii şi 11 
al.2 lit.c din Legea 130/1996, având în vedere că pârâta desfăşoară o activitate care face 
parte din ramura industriei chimie – petrochimie şi este trecută pe lista unităŃilor cărora li se 
aplică actul adiŃional al contractului. Nu s-a dovedit că S.C. „G.I.” S.A. cu sediul în Buzău, 
nu este aceeaşi cu S.C. „G.” ” S.A. Iaşi sau legătura juridică dintre acestea. 

Motivează recurentul că instanŃa nu a reŃinut ca fiind incidente în cauză nici 
dispoziŃiile art.13 al.2 din Legea 130/1996. Legea nu condiŃionează apartenenŃa unităŃilor 
componente la o anumită federaŃie patronală, ci la o anumită ramură de activitate. 
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Intimata S.C. „G.I.” S.A. formulează întâmpinare prin care solicită respingerea 
recursului ca nefondat.  

Intimata a arătat că la nivelul societăŃii pârâte este aplicabil CCM la nivel de unitate 
pe o perioadă de 3 ani (2008-2010) înregistrat la D.M.S.S. Buzău sub nr. 08/15.01.2008 şi 
care a fost semnat de reprezentanŃii salariaŃilor de la sediul social al societăŃii, din Buzău, de 
reprezentanŃii salariaŃilor de la punctul de lucru din Iaşi şi de reprezentantul Sindicatului 
„G.” Iaşi care funcŃionează la punctul de lucru al societăŃii din Iaşi. Acest contract a fost 
modificat în anul 2009 prin semnarea actului adiŃional nr. 1/6.02.2009 înregistrat la 
D.M.S.S. Buzău sub nr. 08/2008/11.02.2009 şi a actului adiŃional nr. 2/28.01.2010 
înregistrat la D.M.S.S. Buzău sub nr. 08/2008/01.02.2010. 

Conform art. 34.3 din CCM la nivel de unitate salariile la nivel de unitate includ 
sporul de vechime în muncă pentru salariaŃii cu o vechime mai mare de 3 ani, de minimum 
5% din salariul de bază, aşa cum se prevede – de altfel – şi în cuprinsul dispoziŃiilor art. 41 
al.3 lit. d CCM la nivel naŃional 2007-2010.  

CCM la nivel de ramură chimie-petrochimie pe anii 2007-2010, invocat de 
reclamant, nu este aplicabil societăŃii pârâte întrucât în anexă nu apare societatea pârâtă, la 
poz. 201 fiind S.C. „G.” S.A Iaşi. Societatea pârâtă are denumirea „G.I.” S.A şi are sediul în 
Buzău, fiind înregistrată la ORC Buzău, în Iaşi fiind deschis doar un punct de lucru. Mai 
mult, pârâta nu este membră şi nu este afiliată vreunei organizaŃii patronale, cu atât mai mult 
FederaŃiei Patronale din Ramura Industriei Chimice şi Petrochimice „F.”, ce a semnat 
contractul invocat. Drept consecinŃă, contractul nu îi este opozabil întrucât nu a fost 
reprezentat la negociere şi nu a semnat acest contract. În cauză este aplicabil art. 11 al.1 lit. 
d Lg. 130/1996.  

În recurs părŃile au depus în probaŃiune înscrisuri. 
Examinând probele cauzei în raport de motivele de recurs invocate, apărările 

intimatului şi dispoziŃiile legale aplicabile Curtea reŃine următoarele: 
ReclamanŃii membri ai Sindicatului „G.” Iaşi sunt angajaŃi ai societăŃii S.C. „G.I.” 

S.A., cu o vechime în muncă de peste 20 de ani fiecare.  
Problema litigioasă constă în îndreptăŃirea acestora la plata sporului de vechime în 

procent de 25%, începând cu luna august, în loc de 5% cum le-a recunoscut şi plătit 
angajatorul. 

Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate valabil pentru anii 2008-2010, 
pentru 3 ani, deci pentru intervalul 15.01.2008 -15.01.2011 prevede la art. 34.3 că „Salariile 
la nivel de unitate includ sporul de vechime în muncă, de minimum 5% pentru 3 ani 
vechime şi de maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de bază”. Actul 
adiŃional nr. 1/6.02.2009 înregistrat la D.M.S.S. Buzău aduce modificări acestui articol, în 
sensul în care : „Salariile la nivel de unitate includ sporul de vechime în muncă pentru 
salariaŃii cu vechime mai mare de 3 ani, de minimum 5 % din salariul de bază.” 

Curtea observă că prin actul adiŃional la contractul colectiv la nivel de unitate, 
acceptat de semnatari, s-a prevăzut doar limita minim ă a sporului de vechime, de 5% ce 
trebuie acordat salariaŃilor cu vechime mai mare de 3 ani, lăsând nereglementată limita 
maximă. Pentru stabilirea limitei maxime Curtea va avea în vedere prevederile contractului 
colectiv la nivel de ramură şi la nivel naŃional. 

Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ramură chimie-petrochimie pe anii 2007-
2010 înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse sub nr. 
412/10/31.07.2007, la art. 66 al.2 lit.b reglementează limitele sporului de vechime în muncă 
şi anume, minimum 5% pentru 3 ani şi 25% din salariul de bază, pentru o vechime de peste 
20 de ani, tranşele de eşalonare urmând să fie stabilite la nivelul agenŃilor economici prin 
negociere, acolo unde nu au fost incluse în salariu. PărŃile au încheiat şi un act adiŃional la 
acesta, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale sub nr. 504/7.08.2009, 
în care nu s-au adus modificări art.66 al.2 lit.b, în discuŃie. 

Intimata pârâtă S.C.”G.I.” S.A. s-a opus aplicării dispoziŃiilor Contractul Colectiv de 
Muncă la nivel de ramură chimie-petrochimie pe anii 2007-2010 argumentând că nu este 
semnătura acestuia şi ca atare obligatorii îi sunt doar prevederile contractului colectiv la 
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nivel de unitate, pe care de altfel l-a şi aplicat precum şi ale contractului colectiv la nivel 
naŃional, conform art.11al.1 lit.d din Legea 130/1996. 

Analizând părŃile semnatare ale Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ramură 
chimie-petrochimie Curtea constată că, într-adevăr S.C.”G.I.” S.A. Buzău nu apare între 
părŃile ce au negociat clauzele contractului, ci doar S.C.”G.” S.A. Iaşi (poz. 201), neexistând 
dovezi de identitate între cele două persoane juridice, din înregistrările la ORC rezultând că 
parata a avut întotdeauna aceeaşi denumire, cu sediul în Buzău şi punct de lucru în Iaşi.  

Intimata pârâtă S.C.”G.I.” S.A. Buzău are ca activitate principală fabricarea fibrelor 
sintetice şi artificiale, cod CAEN 2060, conform certificatului de înregistrare emis de ORC.  

Curtea notează că deşi la anexa 1 lit.A, al contractului colectiv şi actului adiŃional, 
menŃionate anterior S.C. „G.I.” S.A. Buzău nu apare ca parte semnatară, la litera B al 
aceleaşi anexe se menŃionează că de prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă pe 
ramura Chimie- Petrochimie beneficiază „ toate societăŃile care au în profilul de activitate 
producŃia chimică şi petrochimică şi servicii conexe pentru aceasta şi care îşi desfăşoară 
activităŃile în conformitate cu codurile CAEN de mai jos: (…)206 - 2060”. 

Curtea relevă în acest sens dispoziŃiile art. art.11 alin.1 lit.d din Legea 130/1996 şi 
ale art. 241 alin.1) lit.b) din Codul muncii, potrivit cărora “Clauzele contractelor colective 
de munca produc efecte pentru toti salariatii incadrati la angajatorii care fac parte din grupul 
de angajatori pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel”, precum şi 
dispoziŃiile art.238 din Codul muncii, potrivit cărora “Contractele colective de munca nu pot 
contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele 
colective de munca incheiate la nivel superior”. 

Contractul colectiv de muncă este încheiat ca un contract, iar cu prilejul aplicării sale 
el reprezintă o reglementare, o lege a părŃilor, natura juridică dualistă, mixtă a acestuia fiind 
surprinsă şi de Curtea ConstituŃională în deciziile nr.380/2004, 511/2006. 

Iată deci că, un contract colectiv pe ramură nu se va aplica numai semnatarilor săi, ci 
tuturor celor din ramura respectivă, salariaŃi şi angajatori, indiferent dacă sunt membri de 
sindicat şi indiferent dacă patronii sau afiliat sau nu la o organizaŃie patronală. 

Cum intimata pârâtă face parte, conform activităŃii desfăşurate, din ramura chimie- 
petrochimie este Ńinută la aplicarea dispoziŃiilor contractului la nivel de ramură.  

Curtea observă că în contractul colectiv la nivel de ramură pentru anii 2010 – 2012, 
înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse sub nr. 369/7/05.08.2010 
intimata nu este menŃionată între societăŃile semnatare şi nici nu se încadrează între 
societăŃile ce desfăşoară activităŃi cu codurile CAEN indicate la lit.B din anexa la contract, 
în tabel nu se mai regăseşte diviziunea 20, grupa 2060, din care face parte societatea pârâtă. 

Chiar şi în aceste circumstanŃe, Curtea constată că reclamanŃii trebuie să li se acorde 
sporul maxim de 25 % şi pentru anul 2010, respectiv perioada până la pronunŃarea prezentei 
decizii. Pentru a decide în acest sens, Curtea are în vedere dispoziŃiile art. 41 al.3, lit.d. 
Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel naŃional pe anii 2007-2010, care reglementează 
dreptul tuturor salariaŃilor de la nivelul întregii Ńări la spor „pentru vechime în munca, 
minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din 
salariul de baza”. Contractul colectiv la nivel naŃional este aplicabil în baza art.241 alin.1 
lit.d din Codul muncii şi art.11 alin.1 lit.d din Legea 130/1996. 

Prin consecinŃă reclamanŃii, salariaŃi cu o vechime în muncă de peste 20 de ani, au 
dreptul la un spor de vechime aplicat la salariul de bază de 25%. 

Pentru aceste considerente, Curtea a constatat fondată pretenŃia reclamanŃilor de 
obligare a pârâtei la plata contravalorii diferenŃei de 20% din salariul de bază ce reprezintă 
sporul de vechime pentru intervalul august 2009 – 22 octombrie 2010 (data pronunŃării 
prezentei decizii). 

Prin urmare, în temeiul dispoziŃiilor art.312 C.pr.civ. combinat cu art.304 pct. 9 
C.pr.civ., Curtea a admis recursul şi a modificat în tot sentinŃa recurată, în sensul admiterii 
acŃiunii. 
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5. Sarcina probei legalităŃii şi temeiniciei deciziei revine 
angajatorului conform art. 287 din C.muncii. 

 

Curtea relevă că pentru stabilirea existenŃei faptei de sustragere a trimiterilor 
de corespondenŃă, care în cauză nu a putut fi probată în mod direct de 
către angajator, conform dispoziŃiilor art.287 din Codul muncii, instanŃa 
trebuie să pornească de la existenŃa unor fapte şi împrejurări vecine şi 
conexe, cunoscute. Odată stabilită această legătură se poate prezuma 
săvârşirea faptei imputate contestatorului. Or, în cauză Curtea constată 
că nu există suficiente elemente conexe pentru ca instanŃa să poată trage 
concluzia logică a săvârşirii faptei. 

Decizia nr. 900 din 26 octombrie 2010 

Prin contestaŃia înregistrată la această instanŃă sub nr. 3210/99/12.04.2010, 
contestatorul Ş.D. a chemat în judecată pe intimata Compania NaŃională Poşta Română S.A. 
– Sucursala DirecŃia Regională de Poştă Iaşi, solicitând anularea deciziei nr. 222/29.03.2010 
şi repunerea părŃilor în situaŃia anterioară. 

În motivarea contestaŃiei sale, contestatorul a susŃinut că decizia contestată nu 
cuprinde data la care a fost emisă şi data la care intră în vigoare, iar faptele reŃinut ca fiind 
abateri disciplinare nu sunt dovedite. Mai susŃine contestatorul că nu a desfăcut plicuri ce 
aparŃin altor persoane şi că nu lucrează într-un sector unde se află corespondenŃa. 

În dovedirea contestaŃiei, contestatorul a depus la dosarul cauzei, în copie, decizia 
nr. 222/29.03.2010. 

Intimata Compania NaŃională Poşta Română S.A. – Sucursala DirecŃia Regională de 
Poştă Iaşi a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaŃiei. În motivarea 
poziŃiei sale procesuale, intimata a susŃinut că reclamantul a fost angajat pe postul de 
cartator la Centrul Regional de Tranzit Iaşi, iar la data de 29.03.2010 a fost emisă decizia nr. 
222 de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă începând cu data de 
30.03.2010 (data comunicării). În vederea efectuării disciplinare prealabile contestatorul a 
fost convocat pentru data de 22.03.2010, orele 13.00 la sediul Centrului Regional de Tranzit 
Iaşi, aşa cum reiese din convocatorul înregistrat cu nr. 270/10/1059 din 15.03.2010 primit de 
acesta în aceeaşi zi. În nota explicativă din 22.03.2010 salariatul a arătat faptul că nu îşi 
poate explica prezenŃa prafului fluorescent pe mâini. Or, susŃine intimata că acest praf 
provenea din scrisorile tratate chimic şi introduse în circuitul poştal de către organele de 
poliŃie împreună cu organele de control din cadrul unităŃii, trimiterile tratate chimic fiind 
verificate împotriva scurgerilor accidentale. 

Intimata mai precizează faptul că modul de distribuire sau înapoiere a trimiterilor de 
control capcanate este cel menŃionat în nota de constatare nr. 272/9078/12.03.2010, precum 
şi faptul că reclamantul, alături de alŃi salariaŃi, au sustras în special trimiteri simple adresate 
deŃinuŃilor, mănăstirilor, precum şi corespondenŃă din străinătate în care se aflau diferite 
sume de bani. Dovada sustragerii trimiterilor respective o constituie tocmai faptul că, la 
controlul cu lampa cu raze ultraviolete din data de 10/11.03.2010 efectuat asupra tuturor 
salariaŃilor de la compartimentul care prelucrează corespondenŃa, s-a constatat că un număr 
de 4 salariaŃi, printre care şi contestatorul, prezentau urme de praf fluorescent pe faŃă şi pe 
mâini. Or, praful fluorescent introdus în plicurile capcanate a ajuns pe mâinile salariaŃilor în 
cauză numai prin desfacerea trimiterilor respective şi apoi distrugerea acestora. în 
consecinŃă, intimata susŃine că măsura desfacerii disciplinare a contractului de muncă era 
singura măsură ce se putea aplica.  

În dovedirea susŃinerilor sale, intimata a depus la dosarul cauzei, în copie, contractul 
individual de muncă, fişa postului, decizia nr. 222/2010 şi dovada de comunicare, procesul 
verbal din 22.03.2010, un aviz din 06.03.2010, adresa nr. 270/10/15.03.2010, decizia nr. 
179/12.03.2010, nota explicativă din 22.03.2010, procesul verbal nr. 
227.1/6434/04.03.2010, procesele verbale din 05.03.2010 şi din 06.03.2010, nota de 
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constatare nr. 272/9078/12.03.2010.  
Prin sentinŃa civilă nr.1585 din 14.07.2010 Tribunalul Iaşi admite contestaŃia 

formulată de contestatorul Ş.D. în contradictoriu cu intimata Compania NaŃională Poşta 
Română S.A. – Sucursala DirecŃia Regională de Poştă Iaşi. 

Anulează decizia nr. 222/29.03.2010 emisă de intimată. 
Obligă intimata să-l reintegreze pe contestator pe postul deŃinut anterior desfacerii 

contractului de muncă. 
Obligă intimata să achite contestatorului o despăgubire egală cu salariile indexate, 

majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data 
desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă. 

Respinge cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de 
judecată. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie prima instanŃă reŃine următoarele: 
Contestatorul Ş.D. a fost salariatul intimatei Compania NaŃională Poşta Română 

S.A. – Sucursala DirecŃia Regională de Poştă Iaşi pe postul de cartator la Centrul Regional 
de Tranzit Iaşi, conform contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 
21863/24.08.2005. Prin decizia nr. 222/29.03.2010 emisă de intimată s-a dispus desfacerea 
disciplinară a contractului individual de muncă al contestatorului, în temeiul disp. art. 61 lit. 
a Codul muncii şi art. 264 lit. f Codul muncii. S-a reŃinut prin această decizie că motivul 
sancŃionării disciplinare a contestatorului îl constituie „depistarea de către organele de 
control ale CNPR SA şi organele de poliŃie în data de 10/11.03.2010, în urma unui control 
inopinat cu lampa de raze ultraviolete a unor urme de praf fluorescent pe mâinile şi faŃa 
acestuia, praf ce provenea din interiorul unor trimiteri de control capcanate chimic”. De 
asemenea, se reŃine prin decizie că au fost încălcate pct. 9 alin. 21, 22, 23, 24, 26, 27 din 
capitolul „AtribuŃii, lucrări, sarcini” din Fişa Postului, art. 12 pct. 1 şi 15 din Regulamentul 
Intern, art. 20.2 alin. 1, 2, 3, 4, 9 din cap. II al contractului colectiv de muncă 2008/2018. 

Astfel, faŃă de conŃinutul deciziei de sancŃionare, se reŃine de către instanŃă că 
intimata l-a sancŃionat pe contestator pentru desfacerea, sustragerea şi distrugerea unor 
trimiteri capcanate chimic.  

Potrivit disp. art. 287 Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine 
angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de 
înfăŃişare. 

Or, în speŃă, se reŃine de către instanŃă că intimata nu a făcut dovada abaterilor 
disciplinare săvârşite de către contestator.  

Astfel, din probele administrate în cauză rezultă faptul că în perioada 05 – 
06.03.2010 Departamentul de Control din cadrul CN Poşta Română S.A. a procedat la 
introducerea în circuitul poştal a unui număr de 57 trimiteri de corespondenŃă de control 
capcanate chimic, conŃinând praf fluorescent. Din 57 de trimiteri 10 au dispărut din circuitul 
poştal. Pentru aceste motive, în data de 10/11.03.2010 s-a procedat la verificarea cu lampa 
cu raze ultraviolete a tuturor salariaŃilor de la compartimentul prelucrare corespondenŃă. În 
urma controlului din 10/11.03.2010 un număr de 4 salariaŃi, printre care şi contestatorul 
Ş.D. , au fost depistaŃi că aveau praf fluorescent pe faŃă şi pe mâini. 

Prin nota explicativă din 22.03.2010 contestatorul a declarat că nu îşi explică 
prezenŃa prafului fluorescent pe mâinile şi pe faŃa sa şi că nu a sustras corespondenŃă, 
nerecunoscând săvârşirea vreunei abateri disciplinare. 

De asemenea, din probele administrate în cauză rezultă că la baza constatării 
pretinsei abateri disciplinare au stat procesul verbal nr. 270/10/1274/22.03.2010, nota de 
constatare din 12.03.2010 întocmită de intimată, procesul verbal din 4.03.2010, procesele 
verbale din 05.03.2010 şi din 6.03.2010, la dosar fiind depus şi procesul verbal întocmit de 
organele de poliŃie încheiat la 11.03.2010. Din cuprinsul acestui act reiese faptul că nu s-au 
ridicat documente sau bunuri cu ocazia constatărilor.  

Verificând înscrisurile depuse la dosar, instanŃa reŃine că din cuprinsul acestora nu 
rezultă că salariatul ar fi sustras, deschis sau distrus corespondenŃa. Astfel, înscrisurile 
depuse la dosar fac dovada punerii în circulaŃie a unor trimiteri capcanate chimic şi a 
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faptului că pe mâinile şi pe faŃa contestatorului s-au descoperit urme de praf fluorescent, 
praf cu care au fost tratate trimiterile respective. La dosar nu există însă nici o dovadă a 
distrugerii sau sustragerii trimiterilor capcanate chimic, a recuperării actelor sustrase, 
prezenŃa prafului fluorescent putând proveni din o mulŃime de situaŃii ce fac obiectul unor 
simple presupuneri (deteriorarea plicurilor în timpul transportului ce ar fi permis scurgerea 
prafului, posibilitatea ca un alt angajat să fi desfăcut corespondenŃa respectivă şi să fi dat 
mâna cu contestatorul, să fi pus mâna pe un obiect pe care l-a atins şi contestatorul,etc.). 

În consecinŃă, instanŃa reŃine faptul că intimata, căreia îi revenea sarcina probei 
conform disp. art. 287 Codul muncii, nu a făcut dovada abaterilor disciplinare săvârşite de 
către contestator, abateri constând în sustragerea, deschiderea sau distrugerea 
corespondenŃei. 

Mai mult, chiar în cuprinsul deciziei de sancŃionare intimata nu face nici o trimitere 
expresă la o faptă a contestatorului de sustragere, distrugere sau deschidere a 
corespondenŃei, menŃionând doar faptul că pe mâinile şi pe faŃa acestuia s-au descoperit, cu 
ocazia unui control cu lampa cu raze ultraviolete, urme de praf fluorescent ce provenea din 
interiorul unor trimiteri capcanate chimic. 

Pe cale de consecinŃă, reŃinând că intimata nu a făcut dovada abaterilor disciplinare 
săvârşite de către contestator, instanŃa constată că decizia nr. 222/29.03.2010 este nelegală şi 
netemeinică. 

Raportat tuturor considerentelor expuse mai sus, instanŃa constată că este întemeiată 
contestaŃia formulată de contestatorul Ş.D. în contradictoriu cu intimata Compania 
NaŃională Poşta Română S.A. – Sucursala DirecŃia Regională de Poştă Iaşi. 

În consecinŃă, instanŃa a anulat decizia nr. 222/29.03.2010 şi a obligat intimata să-l 
reintegreze pe contestator pe postul deŃinut anterior desfacerii contractului de muncă şi să-i 
achite acestuia o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu 
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data desfacerii contractului individual 
de muncă şi până la reintegrarea efectivă. 

În ceea ce priveşte cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata 
cheltuielilor de judecată, instanŃa constată că aceasta este neîntemeiată, în speŃă nefiind 
făcută dovada cuantumului acestor cheltuieli. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs Compania NaŃională Poşta Română SA, 
considerând-o nelegala si netemeinica prin prisma dispoziŃiilor art.304 pct.9 C.proc.civ. 

Motivează recurenta că cele reŃinute de prima instanŃă conform cărora nu există nici 
o dovadă privind desfacerea, sustragerea şi distrugerea trimiterilor capcanate chimic sunt în 
totală contradicŃie cu actele dosarului, respectiv cu nota de constatare 
nr.272/9078/12.03.2010 şi procesul verbal 227.1/6424/04.03.2010.PrezenŃa prafului 
fluorescent pe mâinile contestatorului este o dovada certa a deschiderii/sustragerii acestor 
trimiteri.  

Motivează recurenta că la alte puncte de lucru nu s-au constatat astfel de urme iar la 
punctul de lucru din Iaşi, din cei peste 20 de salariaŃi verificaŃi, doar la 4, printre care si 
contestatorul, s-au găsit astfel de urme. Trimiterile capcanate chimic au fost din categoria 
celor simple, care circulă neînregistrate deoarece tocmai astfel de trimiteri erau sustrase. 
După ce trimiterile respective au dispărut în Centru Regional de Tranzit nu se mai putea 
face dovada distrugerii ori sustragerii trimiterilor respective şi cu atât mai puŃin să se 
recupereze actele sustrase, aşa cum se apreciază în sentinŃa atacată. 

A solicitat recurenta admiterea recursului, modificarea hotărârii si respingerea 
contestaŃiei. 

Analizând actele si lucrările dosarului in raport de motivele de recurs invocate, 
apărările intimatului pe fondul recursului şi dispoziŃiile legale aplicabile, Curtea constata ca 
recursul este nefondat. 

Raporturile de muncă dintre contestatorul Ş.D. şi Compania NaŃională Poşta 
Română S.A. – Sucursala DirecŃia Regională de Poştă Iaşi s-au desfăşurat în baza 
contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 21863/24.08.2005. Postul ocupat de 
contestator a fost de de cartator la Centrul Regional de Tranzit Iaşi. Aceste raporturi au 
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încetat prin decizia nr. 222/29.03.2010 emisă de angajator (ce formează obiectul controlului 
judecătoresc), care a dispus desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al 
contestatorului, în temeiul dispoziŃiilor art. 61 lit. a Codul muncii şi art. 264 lit. f Codul 
muncii.  

Curtea observă că motivul sancŃionării disciplinare a contestatorului îl constituie 
„depistarea de către organele de control ale CNPR SA şi organele de poliŃie în data de 
10/11.03.2010, în urma unui control inopinat cu lampa de raze ultraviolete a unor urme de 
praf fluorescent pe mâinile şi faŃa acestuia, praf ce provenea din interiorul unor trimiteri de 
control capcanate chimic”. Cu alte cuvinte contestatorul a fost sancŃionat pentru desfacerea, 
sustragerea şi distrugerea unor trimiteri capcanate chimic.  

Temeiul legal al sancŃionării îl constituie, după cum se menŃionează în decizie, pct. 9 
alin. 21, 22, 23, 24, 26, 27 din capitolul „AtribuŃii, lucrări, sarcini” din Fişa Postului, art. 12 
pct. 1 şi 15 din Regulamentul Intern, art. 20.2 alin. 1, 2, 3, 4, 9 din cap. II al contractului 
colectiv de muncă 2008/2018. 

 Curtea notează că situaŃia factuală este cea reŃinută de judecătorii fondului. Astfel, 
în perioada 05 – 06.03.2010 Departamentul de Control din cadrul CN Poşta Română S.A. a 
procedat la introducerea în circuitul poştal a unui număr de 57 trimiteri de corespondenŃă de 
control capcanate chimic, conŃinând praf fluorescent. Din 57 de trimiteri 10 au dispărut din 
circuitul poştal. Pentru aceste motive, în data de 10/11.03.2010 s-a procedat la verificarea cu 
lampa cu raze ultraviolete a tuturor salariaŃilor de la compartimentul prelucrare 
corespondenŃă. În urma controlului din 10/11.03.2010 un număr de 4 salariaŃi, printre care şi 
contestatorul Ş.D. , au fost depistaŃi că aveau praf fluorescent pe faŃă şi pe mâini, fapt reŃinut 
şi de organele de poliŃie prin procesul verbal din 11.03.2010 (filele 83-84 fond). Acest 
înscris menŃionează şi că nu s-au ridicat documente sau bunuri cu ocazia constatărilor.  

Au fost analizate şi: procesul verbal nr. 270/10/1274/22.03.2010, nota de constatare 
din 12.03.2010 întocmită de intimată, procesul verbal din 4.03.2010, procesele verbale din 
05.03.2010 şi din 6.03.2010. 

Curtea notează că, în mod judicios prim instanŃă a reŃinut că sarcina probei legalităŃii 
şi temeiniciei deciziei revine angajatorului conform art. 287 din C.muncii şi că, potrivit 
art.77 din C. muncii, nu pot fi invocate în fata instanŃei alte motive de fapt ori de drept decât 
cele precizate în decizie. 

Or, nici unul din actele invocate în cuprinsul acestei decizii (fisa postului, 
regulamentul intern, CCM) nu prevede existenŃa unei asemenea fapte, si anume „ depistarea 
unor urme de praf fluorescent pe mâini şi faŃa , praf ce provenea din interiorul unor trimiteri 
de control capcanate chimic”, ca fiind abatere disciplinară susceptibila de a fi sancŃionata cu 
desfacerea disciplinara a contractului de munca . 

Ceea ce s-a dorit probabil a fi sancŃionat este pretinsa sustragere a trimiterilor de 
corespondenŃă, aşa cum rezulta din formularea folosită de angajator la cercetarea 
disciplinară. 

Curtea relevă că pentru stabilirea existenŃei faptei de sustragere a trimiterilor de 
corespondenŃă, care în cauză nu a putut fi probată în mod direct de către angajator, instanŃa 
trebuie să pornească de la existenŃa unor fapte şi împrejurări vecine şi conexe, cunoscute. 
Odată stabilită această legătură se poate prezuma săvârşirea faptei imputate contestatorului. 

Or, în cauză Curtea constată că nu există suficiente elemente conexe pentru ca 
instanŃa să poată trage concluzia logică a săvârşirii faptei. 

Faptele cunoscute sunt introducerea în circuitul poştal a unui număr de 57 trimiteri 
de corespondenŃă de control capcanate chimic, conŃinând praf fluorescent, că 10 din aceste 
trimiteri au dispărut din circuitul poştal, precum şi faptul că în urma controlului un număr de 
4 salariaŃi, printre care şi contestatorul Ş.D. , au fost depistaŃi că aveau praf fluorescent pe 
faŃă şi pe mâini. Faptele conexe cunoscute sunt existenŃa la serviciu a contestatorului în 
perioada controlului şi depistarea unor urme de praf fluorescent pe mâini şi faŃa. 

Nu s-a probat că intimatul - contestator este cel care a preluat sacii de corespondenŃă 
în care se aflau trimiteri de corespondenŃă capcanate chimic şi că aceşti saci au fost deschişi 
în intervalul de la începerea activităŃii şi până la ora începerii controlului 23,20.  
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Doar în aceste condiŃii se putea prezuma că intimatul contestator ar fi fost cel care 
prelucrând trimiterile, din sacii preluaŃi şi deschişi, a sustras trimiterile de corespondenŃă. 

În aceste circumstanŃe Curtea reŃine că simpla constatare a prafului fluorescent pe 
mâini şi faŃa salariatului Ş.D. , precum şi faptul ca în alte judeŃe nu s-au constatat astfel de 
urme pe mâinile salariaŃilor verificaŃi, nu conduce la concluzia indubitabilă a săvârşirii 
faptei. 

Curtea are în vedere şi faptul că pe tot parcursul cercetării, salariatul a negat 
permanent fapta imputată precizând că nu îşi explică prezenta prafului fluorescent. 

Pentru aceste considerente, Curtea găsind nefondat recursul în baza dispoziŃiilor 
art.312 C.proc.civ., l-a respins menŃinând hotărârea recurată ca legală şi temeinică. 

 

6. ContestaŃia în anulare având ca motiv greşita interpretare a legii. 

Invocarea greşitei interpretări a legii nu se circumscrie motivelor contestaŃiei 
în anulare prevăzute de Codul de procedură civilă, art.317, 318. 

 

Decizia nr. 917 din 29 octombrie 2010  

Prin contestaŃia formulată, contestatorul a solicitat anularea deciziei civile nr.466 
din01.06.2010 pronunŃată de Curtea de Apel Iaşi. 

În susŃinerea contestaŃiei în anulare contestatorul nu a invocat însă decât faptul că nu 
este mulŃumit de faptul că dispoziŃiile Legii 3/1977 si 19/2000 au fost interpretate greşit de 
instanŃa de recurs, în speŃe similare existând în Ńară instanŃe care pronunŃă soluŃii favorabile 
reclamanŃilor.  

ContestaŃia în anulare astfel formulată nu este fondată. 
Curtea notează că prin sentinŃa civilă nr. 617 din 24.03.2010, Tribunalul Iaşi „admite 

excepŃia prescripŃiei dreptului material la acŃiune. 
Admite în parte acŃiunea formulată de reclamantul S.C., în contradictoriu cu pârâta 

Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi. 
Obligă pârâta să recalculeze drepturile de pensie cuvenite reclamantului prin 

utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, începând cu data de 29.10.2006. 
Obligă pârâta să achite reclamantului diferenŃa dintre drepturile de pensie încasate şi 

cele cuvenite ca urmare a recalculării, începând cu data de 29.10.2006. 
Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata diferenŃelor de pensie 

pentru perioada 01.12.2005 – 28.10.2006, ca fiind prescris dreptul la acŃiune”. 
Această sentinŃă este modificată în parte de către Curtea de Apel Iaşi, prin admiterea 

recursului Casei JudeŃene de Pensii Iaşi. Ca atare, prin decizia civilă nr.466 din 01.06.2010 
Curtea de Apel Iaşi „respinge cererile reclamantului S.C. formulate în contradictoriu cu 
pârâta Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi , privind recalcularea drepturilor de pensie prin 
utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani şi plata diferenŃelor de pensie începând 
cu data de 29 10 2006. MenŃine celelalte dispoziŃii ale sentinŃei care nu contravin prezentei 
decizii”. 

Împotriva acestei decizii S.C. a formulat prezenta contestaŃie în anulare, solicitând 
anularea deciziei pronunŃate de instanŃa de recurs şi, pe calea rejudecării recursului, a 
solicitat respingerea acestuia ca nefondat . 

 Curtea relevă că potrivit dispoziŃiilor art.317 Cod proc.civ. „ hotărârile irevocabile 
pot fi atacate cu contestaŃie în anulare , pentru motivele arătate mai jos,numai dacă aceste 
motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului;(1)când procedura de 
chemare a părŃii,pentru ziua când s-a judecat pricina ,nu a fost îndeplinită potrivit cu 
cerinŃele legii;sau (2)când hotărârea a fost dată de judecători cu călcarea dispoziŃiilor de 
ordine publică privitoare la competenŃă ” iar potrivit art.318 „când dezlegarea data este 
rezultatul unei greşeli materiale sau când instanŃa a omis din greşeala sa cerceteze vreun 
motiv de casare ori modificare”. 



 114

 Or, raportat la dispoziŃiile susmenŃionate, Curtea constată că în cauză nu sunt 
incidente nici una din dispoziŃiile ce reglementează instituŃia acestei cai extraordinare de 
atac.  

 Motivele invocate de S.C. vizând greşita interpretare a legii constituie critici ce pot 
fi invocate doar in recurs iar cele referitoare la practica neunitara in materie nu se 
circumscriu dispoziŃiilor legale sus menŃionate. 

 În consecinŃă,Curtea de Apel a respins contestaŃia în anulare, menŃinând ca legală 
decizia instanŃei de recurs. 

 

7. Procentul sporului de vechime în muncă de care beneficiază 
salariatul 

Art. art. 41 al.3, lit.d. din Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel naŃional 
pe anii 2007-2010 reglementează dreptul tuturor salariaŃilor de la nivelul 
întregii Ńări la spor „pentru vechime în muncă, minimum 5% pentru 3 ani 
vechime şi maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de 
bază”.  

În condiŃiile în care părŃile contractului individual de muncă nu au stabilit prin 
acord un procent al sporului pentru vechimea în muncă de peste 20 de 
ani, se impune a fi aplicat procentul de 25 % reglementat de 41 al.3, lit.d. 
din Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel naŃional pe anii 2007-
2010. A interpreta altfel ar însemna a lipsi de conŃinut dispoziŃiile art. 41 
al.3, lit.d. din CCMN şi ale 241 alin. 1 lit. d Codul muncii. 

Decizia nr. 1060 din 3 decembrie 2010 

Prin acŃiunea înregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr. 857/99/2010 la data de 
04.02.2010, reclamanta M.M. a chemat în judecată pe pârâta asociaŃia de proprietari , 
solicitând plata de drepturi salariale pentru lunile decembrie 2009 şi ianuarie 2010 şi la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea contestaŃiei sale, reclamanta a susŃinut că este salariata pârâtei pe 
funcŃia de administrator, iar pentru lunile decembrie 2009 şi ianuarie 2010 nu a fost plătită 
deşi a prestat activitate. S-au invocat dispoziŃiile art. 281 Codul Muncii. 

La primul termen, prin cererea de modificare şi de completare a acŃiunii, a arătat 
faptul că solicită plata diferenŃei de drepturi salariale pentru luna februarie 2010 în cuantum 
de 94 lei şi la plata concediului de odihnă neefectuat pentru ahul 2010, la restituirea 
garanŃiei materiale reŃinute lunar conform contractului de garanŃie materială nr. 
39/7.06.2006 şi la plata sporului de vechime în muncă din 3.01.2006 în cuantum de 25%. 

S-a arătat în motivare faptul că pârâta i-a achitat prin mandat poştal suma de 742 lei 
la 15.02.2010 reprezentând drepturi salariale pentru lunile decembrie 2009, ianuarie-
februarie 2010, motiv pentru care solicită doar diferenŃa pentru luna februarie 2010. În 
privinŃa sporului de vechime solicitat se arată faptul că sporul de 25% nu a fost introdus în 
salariul de bază conform art. 238 Codul muncii şi 41 al.3 lit.d CCM unic la nivel naŃional 
2007-2010. Se arată că vechimea sa în muncă este de peste 25 de ani. S-au anexat în copie 
contractul individual de muncă înregistrat la ITM Iaşi sub nr. 219258/27.01.2006, contractul 
de garanŃie materială nr. 39/07.06.2006, decizia de încetare a raporturilor de muncă. 

Raportat la această modificare şi completare pârâta a depus întâmpinare (a depus şi 
raportat la acŃiunea iniŃială) prin care şi-a expus punctul său de vedere cu privire la 
solicitările reclamantei: în privinŃa diferenŃei de drepturi salariale a arătat că este de acord cu 
plata sumei de 29 lei pentru luna februarie 2010 deşi reclamanta nu a prestat activitate. În 
privinŃa restituirii garanŃiei materiale se arata faptul ca parata i-a retinut doar suma de 30 lei 
pentru lunile decembrie 2009, ianuarie si februarie 2010, motiv pentru care este de acord 
doar cu restituirea acestei sume cu titlu de garantie materiala. In privinta sporului de 
vechime se solicita respingerea acestui capat de cerere intrucat vechimea reclamantei in 
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munca, raportat la momentul incheierii contractului de munca, este de 4 ani. S-au solicitat 
cheltuieli de judecata. 

Prin sentinŃa civilă nr.1759 din 10 09 2010 Tribunalul Iaşi Admite excepŃia 
prescripŃiei parŃiale a dreptului la acŃiune în ceea ce priveşte capătul de cerere privind plata 
sporului de vechime. 

Admite în parte acŃiunea, astfel cum a fost modificată şi completată, formulată de 
reclamanta M.M. în contradictoriu cu pârâta asociaŃia de proprietari . 

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 94 lei reprezentând drepturi salariale 
aferente lunii februarie 2010 şi suma de 63 lei cu titlu de drepturi băneşti reprezentând 
compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat cuvenit pentru anul 2010. 

Obligă pârâta să plătească reclamantei sporul de vechime de 5% pentru perioada 
24.03.2007– 14.02.2010. 

Obligă pârâta să restituie reclamantei suma de 395 lei reŃinută cu titlu de garanŃie 
materială. 

Respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata unui spor de vechime în 
muncă în cuantum de 25% din salariul de bază. 

Respinge ca fiind prescris capătul cerere privind obligarea pârâtei la plata către 
reclamantă a sporului de vechime aferent perioadei 03.01.2006 – 23.03.2007. 

Compensează cheltuielile de judecată şi obligă pârâta la plata către reclamantă a 
diferenŃei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Analizând cu prioritate excepŃia invocata, conform art. 137 Cod procedură civilă, 
instanŃa constată următoarele : 

ExcepŃia prescripŃiei parŃiale a dreptului la acŃiune, invocată de parata cu privire la 
capatul de cerere privind plata sporului de vechime:  

Conform art. 1 din Decretul 167/1958 dreptul la acŃiune, având un obiect 
patrimonial, se stinge prin prescripŃie dacă nu a fost exercitat în termenul prevăzut de lege, 
art. 3 prevăzând faptul că termenul general de prescripŃie este de 3 ani. Conform art. 7 din 
acelaşi act normativ prescripŃia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acŃiune. 

În cauză sunt incidente dispoziŃiile art. 283 al.1 lit. c Codul muncii conform cărora 
termenul de prescripŃie este de trei ani în cazul în care obiectul cererii de chemare în 
judecată îl constituie drepturi de natură salarială sau a unor despăgubiri. InstanŃa va avea în 
vedere şi dispoziŃiile art. 155 C.Muncii conform cărora salariul cuprinde salariul de bază, 
indemnizaŃiile, sporurile precum şi alte adaosuri şi ale art. 141 Codul Muncii.  

În aceste condiŃii, instanŃa reŃine faptul că termenul de calculare a prescripŃiei se 
calculează conform art. 101 C.pr.civ., instanŃa raportându-se la momentul depunerii cererii 
completatoare, respectiv 24.03.2010, în privinŃa capătului de cerere privind plata sporului de 
vechime incepand cu 3.01.2006. Astfel, fata de momentul introducerii cererii completatoare, 
termenul de 3 ani este implinit la data de 24.03.2007, astfel incat pentru perioada 3.01.2006-
23.03.2007 cererea apare ca fiind prescrisa, motiv pentru care instanta va admite excepŃia 
prescripŃiei parŃiale a dreptului la acŃiune în ceea ce priveşte capătul de cerere privind plata 
sporului de vechime si va respinge ca fiind prescris capătul cerere privind obligarea pârâtei 
la plata către reclamantă a sporului de vechime aferent perioadei 03.01.2006 – 23.03.2007. 

Pe fondul cauzei, faŃă de actele şi lucrările dosarului, instanŃa reŃine că între părŃi au 
existat raporturi de muncă în perioada 03.01.2006-15.02.2010. 

Prin acŃiunea astfel cum a fost modificat, completata si precizata, reclamanta a 
solicitat obligarea paratei la plata urmatoarelor sume: 

- diferenta de drepturi salariale pentru luna februarie 2010 in  
- cuantum de 94 lei, cerere cu care parata a fost de acord, motiv pentru care instanta 

va admite acest capăt de cerere. Conform art. 39 C.M. salariatul are dreptul la salarizare 
pentru munca prestată iar potrivit dispoziŃiilor art. 154 alin. 1 Codul muncii, salariul 
reprezintă contraprestaŃia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de 
muncă, iar potrivit art. 156 Codul muncii, salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaŃii 
băneşti ale angajatorilor. Astfel, salariul este preŃul muncii prestate, exprimat în bani, iar 
potrivit DeclaraŃiei Universale a Drepturilor Omului, cel ce munceşte are dreptul la un 
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salariu echitabil şi suficient care să-i asigure lui şi familiei sale o existenŃă conformă cu 
demnitatea umană. Or, în speŃă, se reŃine de către instanŃă că parata, căreia îi revenea sarcina 
probei conform art. 287 Codul muncii, nu a făcut dovada achitării către reclamanta a 
drepturilor salariale restante cuvenite acesteia. 

- plata concediului de odihna aferent anului 2010 in cuantum de 74 lei: din expertiza 
efectuata in cauza instanta retine faptul ca pentru perioada lucrata in anul 2010 (1.01.2010-
15.02.2010) reclamantei nu i s-a achitat suma de 63 lei cu titlu de indemnizatie de concediu 
de odihna. 

Se mai reŃine de către instanŃă că potrivit disp. art. 139 Codul muncii, dreptul la 
concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaŃilor. În ceea ce priveşte 
compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat aferent anilor 2007-2009: conform 
art. 141 C.M.:”1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.(2) Prin exceptie de la 
prevederile alin. (1), efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile 
expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca 
aplicabil.(3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, 
tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la 
care aveau dreptul.(4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa 
numai in cazul incetarii contractului individual de munca.” 

În speŃă, se reŃine de către instanŃă că pe parcursul anului 2010 reclamanta nu a 
beneficiat de concediu de odihnă (sarcina probei aparŃinând paratei, ce a rămas în 
pasivitate). Având în vedere faptul că raporturile de muncă dintre părŃi au încetat la data de 
15.02.2010, instanŃa constată că este întemeiată cererea reclamantei de obligare a pârâtei la 
plata drepturilor băneşti reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă 
neefectuat aferent anului 2010.  

InstanŃa are în vedere şi dispoziŃiile art. 59-60 C.C.M. unic la nivel naŃional pe anii 
2007-2010, 141 C.M. 

Totodată, instanŃa reŃine şi faptul că din cuprinsul raportului de expertiză efectuat în 
cauză rezultă că drepturile băneşti reprezentând compensarea în bani a concediului de 
odihnă neefectuat cuvenit pentru anul 2010 sunt în sumă totală de 63 lei.  

Restituire garantie materiala in cuantum de 395 lei. 
La dosar s-a depus contractul de garanŃie materială nr. 39/07.06.2006, reclamanta 

avand functia de administrator, asa cum reiese si din contractul individual de munca. 
Conform art. 16 din Lg. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de 

garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor 
sau institutiilor publice: “GaranŃia în numerar şi dobinda aferentă pot fi ridicate de 
către gestionarul titular al carnetului de consemnare la încetarea contractului sau de 
munca sau la trecerea într-o funcŃie pentru care nu se cere garanŃie, în situaŃia în care nu a 
cauzat o paguba sau cînd paguba a fost acoperită în întregime. Agentul economic, 
autoritatea sau instituŃia publica sunt obligate, în aceste cazuri, sa elibereze gestionarului, în 
termen de cel mult 10 zile, carnetul de consemnare împreună cu o comunicare către Casa de 
Economii şi ConsemnaŃiuni în care sa se arate ca titularul are dreptul sa ridice garanŃia”. 
Având în vedere aceste dispoziŃii precum şi faptul că, reclamanta nu mai are calitatea de 
salariată a pârâtei, instanŃa va admite cererea de restituire a garanŃiei materiale.  

În ceea ce priveşte cuantumul acestei garanŃii, instanŃa reŃine că din cuprinsul 
raportului de expertiză rezultă că acesta este de 395 lei, aceasta fiind suma reŃinută în fiecare 
lună, cu titlu de garanŃie materială, din drepturile salariale ale reclamantei. 

In privinta platii sporului de vechime pentru perioada 24.03.2007-14.02.2010 
instanŃa reŃine faptul ca, din studierea contractului individual de muncă înregistrat la ITM 
Iaşi sub nr. 219258/27.01.2006 reiese faptul ca partile nu au negociat sporul de vechime. 

Conform art. 41 al.1 şi 3 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel 
NaŃional pe anii 2007-2010 părŃile contractante sunt de acord cu includerea unor sporuri în 
salariul de bază care să reprezinte retribuŃia pentru munca prestată şi condiŃiile de la locul de 
muncă, astfel încât salariul de bază să aibă pondere majoritară în salariu. Sporul minim ce se 
acordă în condiŃiile acestui contract pentru vechime în muncă este de 5% pentru 3 ani 
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vechime, putând ajunge până la maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul 
de bază. 

Astfel, faŃă de aceste dispoziŃii legale, instanŃa reŃine că sporul minim pentru o 
vechime de 3 ani este de 5% din salariul de bază, părŃile unui raport de muncă putând însă 
negocia şi acordarea unui spor mai mare de 5%. Cum în speŃă nu s-a făcut dovada unei 
negocieri între părŃi, instanŃa reŃine că parata avea obligaŃia a acorda salariatei un spor de 
vechime de 5% din salariul de bază şi nu un spor de 25% cum a solicitat reclamanta.  

Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs reclamanta M.M. şi pârâta asociaŃia de 
proprietari , ambii considerând-o nelegală şi netemeinică. 

1. În motivarea recursului său, reclamanta M.M. arată că soluŃia instanŃei este 
nelegală sub aspectul obligării pârâtei la plata sporului de vechime în muncă doar în procent 
de 5 % şi nu de 25%. SusŃine că dispoziŃiile art. 41 al.3, lit.d. Contractul Colectiv de Muncă 
unic la nivel naŃional pe anii 2007-2010, care reglementează dreptul tuturor salariaŃilor la 
spor pentru vechime în muncă de 25% la o vechime de peste 20 de ani, nu limitează 
acordarea sporului în funcŃie de negocierea care s-a făcut sau nu cu angajatorul, acest text 
trebuind a fi interpretat conform art.41din CCM şi art.17 şi 238 din Codul muncii.  

Mai motivează recurenta că, în ceea ce priveşte cuantumul sporului de vechime, 
expertul ce a întocmit raportul de expertiză, nu a Ńinut cont de dispoziŃiileart.145 din Codul 
muncii, în sensul că nu a aplicat sporul de vechime la concediul de odihnă compensat pentru 
anii 2007-2009 şi nu a calculate corect valoarea netă a sporului de vechime, deoarece nu a 
cumulate sporul de vechime brut cu salariul de bază şi ulterior să aplice impozitele şi 
contribuŃiile, fapt ce atrage o diminuare a sporului de vechime net. 

Recurenta - reclamantă M.M. mai arată că soluŃia este nelegală şi sub aspectul 
cheltuielilor de judecată, instanŃa aplicând greşit dispoziŃiile art.275, 276 C.pr.civ şi 
art.161şi urm. C.civ. 

2. În motivarea recursului său, pârâta asociaŃia de proprietari arată că soluŃia este 
nelegală parŃial fiind incident motivul de casare prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civ. 

SusŃine că în mod greşit prima instanŃă a dispus obligarea sa la plata sporului de 
vechime. Aceasta deoarece, contractul individual de muncă este un act juridic guvernat de 
principiul libertăŃii de voinŃă (art.37 din Codul muncii) atât în ceea ce priveşte acordul de 
încheiere a acestuia, cât şi în ceea ce priveşte conŃinutul său. Or, contractul individual de 
muncă întocmit personal de reclamantă, nu s-a discutat sau negociat plata unui spor de 
vechime. De altfel, raportat la salariul minim pe economie şi la norma de muncă, salariul 
reclamantei este mai mult decât mulŃumitor. 

Mai susŃine recurenta că prevederile Contractului Colectiv de Muncă unic la nivel 
naŃional pe anii 2007-2010 nu sunt aplicabile deoarece, la nivelul asociaŃiei nu sunt mai 
mulŃi de doi salariaŃi, şi ca atare, nu trebuie întocmit contract colectiv de muncă. Clauzele 
contractului colectiv de muncă sunt în concordanŃă cu cele stabilite de Ordinul 64/2003, 
fiind aplicabile dispoziŃiile art.969 C.civil. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate, a apărărilor 
formulate prin întâmpinare şi a dispoziŃiilor legale aplicabile, Curtea de Apel constată că 
recursul declarat de reclamanta M.M. este fondat, iar recursul declarat de pârâta asociaŃia de 
proprietari este nefondat, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare. 

Problema litigioasă constă în îndreptăŃirea reclamantei la plata sporului de vechime 
în procent de 25%, pentru perioada 24 03 2007 – 14 02 2010. Reclamanta a pretins că sporul 
datorat este în procent de 25% pentru vechimea de peste 20 de ani în muncă, în timp ce 
angajatorul neagă dreptul la spor de vechime motivat de lipsa negocierii asupra unui astfel 
de spor. Prima instanŃă a recunoscut dreptul reclamantei la un spor de 5% pentru intervalul 
în discuŃie. 

Curtea notează că la baza încheierii unui contract individual de muncă stă, aşa după 
cum afirmă şi recurenta pârâtă, principiul negocierii relaŃiilor de muncă, inclusiv a 
elementului salarial, principiu statuat prin dispoziŃiile art.37 şi art. 157 din Codul muncii. 

Salariul negociat cuprinde, conform art.155 din Codul muncii salariul de bază, 
indemnizaŃiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. 
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Este adevărat că, în ceea ce priveşte componentele salariului, acestea, odată 
convenite prin negociere de către părŃi devin obligatorii a fi respectate atât în ceea ce 
priveşte natura cât şi cuantumul lor. Contractul individual de muncă trebuie, însă, să se 
conformeze drepturilor prevăzute în contractele colective de muncă şi nu pot conŃine 
drepturi inferioare acestora, conform dispoziŃiilor art.238 al.2 combinat cu art.241 lin1 lit d 
din Codul muncii şi art.11 alin.1 lit.d din Legea 130/1996. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 241 alin. 1 lit. d Codul muncii, clauzele contractelor 
colective de muncă produc efecte pentru toŃi salariaŃii încadraŃi la toŃi angajatorii din Ńară, în 
cazul contractului colectiv de muncă la nivel naŃional, iar potrivit art. 243 Codul muncii, 
executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părŃi.  

Potrivit art. 243 din Codul muncii : „ 1) Executarea contractului colectiv de munca 
este obligatorie pentru părŃi. (2) Neîndeplinirea obligaŃiilor asumate prin contractul colectiv 
de munca atrage răspunderea părŃilor care se fac vinovate de aceasta.” 

De asemenea, art. 30 din Legea nr. 130/1996 republicată, modificată şi completată 
privind contractul colectiv de munca, stipulează :„(1) Executarea contractului colectiv de 
munca este obligatorie pentru părŃi.”. 

Aşa cum rezultă din dispoziŃiile legale incidente în cauză, după încheierea şi intrarea 
lui în vigoare, contractul colectiv de muncă trebuie executat, având putere de lege între 
părŃile contractante, executarea acestuia presupunând aducerea la îndeplinire a obligaŃiilor 
contractuale dar şi respectarea drepturilor şi obligaŃiilor asumate .  

Astfel, contractele colective de muncă încheiate de părŃi au forŃă obligatorie, efectul 
obligativităŃii respectării acestuia, rezultând din dispoziŃiile legale, mai exact, art. 969 Cod 
civil, art. 243 Cod civil şi art. 30 din Legea nr. 130/1996. 

Pentru a se vedea dacă contractul individual de muncă este în acord cu contractul 
Colectiv de Muncă unic la nivel naŃional pe anii 2007-2010 se vor analiza dispoziŃiile 
acestora. 

Curtea observă că salariul negociat al reclamantei M.M. , conform contractului 
individual de muncă nr.219258/27.01.2006 cuprinde salariul de bază, fără alte sporuri. 

Art. art. 41 al.3, lit.d. din Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel naŃional pe anii 
2007-2010 reglementează dreptul tuturor salariaŃilor de la nivelul întregii Ńări la spor „pentru 
vechime în muncă, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de 
peste 20 de ani, din salariul de bază”.  

Curtea relevă că, în condiŃiile în care părŃile contractului individual de muncă nu au 
stabilit prin acord un procent al sporului pentru vechimea în muncă de peste 20 de ani, se 
impune a fi aplicat procentul de 25 % reglementat de 41 al.3, lit.d. din Contractul Colectiv 
de Muncă unic la nivel naŃional pe anii 2007-2010. A interpreta altfel ar însemna a lipsi de 
conŃinut dispoziŃiile art. 41 al.3, lit.d. din CCMN şi ale 241 alin. 1 lit. d Codul muncii. 

În ceea ce priveşte criticile reclamantei M.M. privind cuantumului sporului de 
vechime în muncă stabilit prin raportul de expertiză, Curtea notează că prin hotărâre nu a 
fost valorificată lucrarea de specialitate sub acest aspect, suma sporului de vechime nefiind 
individualizată. În plus, recurenta nu a criticat nedeterminarea în concret, prin hotărâre, a 
sumei datorate de angajator cu titlu de spor vechime. Această va fi determinată pe calea 
punerii în executare, benevolă ori silită a prezentei decizii. 

În ceea ce priveşte critica adusă cheltuielilor de judecată, Curtea reŃine că este 
întemeiată. 

Pârâta asociaŃia de proprietari este parte căzută în pretenŃii, în faza primului cioclu 
procesual, în sensul art.274 C.pr.civ şi ca atare se impune a fi obligată la plata cheltuielilor 
de judecată ocazionate de proces, constând în onorariu avocat în sumă de 1000lei şi onorariu 
expert în sumă de 300 lei. 

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziŃiilor art.312 C.pr.,civ combinat cu 
art.304 pct.9 C.pr.civ Curtea a admis recursul declarat de reclamanta M.M. şi a modificat în 
parte în sensul arătat prin dispozitiv, respingând recursul declarat de pârâta asociaŃia de 
proprietari . 

Cum intimata recurentă asociaŃia de proprietari Iaşi este în culpă procesuală, în 
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temeiul dispoziŃiilor art.274 C.pr.civ a fost obligată să plătească recurentei intimate M.M. 
suma de 500 lei cheltuieli de judecată pentru recurs. 

 

8. Prima de stabilitate pentru anul 2009 conform art. 96 al.2 litera g CCM şi 
dispoziŃiile Legii 330/2009 

Potrivit art. 41 ind. 2 din OUG 115/2004, personalul din sistemul sanitar 
beneficiază în trimestrul al II-lea şi al IV-lea ale fiecărui an calendaristic 
de câte o primă de stabilitate, ale cărui cuantum şi mod de acordare se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Dreptul la prima de stabilitate a fost 
preluat şi în art. 96 al.2 lit. g din CCM nr. 225/15.04.2009. 

Modul de acordare şi cuantumul primei au fost stabilite prin HG 578/2008, 
care prevedea că ,,Pentru asigurarea stabilităŃii în activitate, personalul 
din sistemul sanitar beneficiază în trimestrele II şi IV ale fiecărui an 
calendaristic de câte o primă de stabilitate, al cărei cuantum se stabileşte 
corespunzător lunii în care se face plata primei de stabilitate…”. Faptul 
că această primă se raporta, prin specificul ei, la întregul an 
calendaristic, şi nu la cele două trimestre în care se făcea plata lor, 
rezultă cu claritate din prevederile art. 2 din acelaşi act normativ 
,,Personalul din sistemul sanitar care a beneficiat de prima de stabilitate 
şi ale cărui raporturi de muncă încetează, din motive imputabile acestuia, 
în cursul anului calendaristic pentru care s-a acordat prima de stabilitate 
are obligaŃia de a restitui cota-parte necuvenită calculată proporŃional cu 
perioada nelucrată până la sfârşitul anului calendaristic pentru care a 
fost acordată prima de stabilitate”. Interpretând per a contrario aceste 
dispoziŃii, rezultă că reclamanŃii trebuiau să beneficieze de prima de 
stabilitate proporŃional cu perioada lucrată din anul 2009, până la 
intrarea în vigoare a Legii 330/2009, respectiv până la data de 
12.11.2009. 

Decizia nr. 1073 din 3 decembrie 2010 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr. 942/99/2010 la data de 06.02.2010 
reclamanŃii P.M. şi alŃii în contradictoriu cu pârâŃii Ministerul SănătăŃii şi DirecŃia de 
Sănătate Publică Iaşi, au solicitat obligarea pârâtelor la plata primei de stabilitate pentru 
anul 2009 conform art. 96 al.2 litera g CCM la nivelul Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă 
Iaşi pentru perioada 2009-2011, reprezentând drepturi băneşti cuvenite pentru munca depusă 
în cursul anului 2009; s-au solicitat şi cheltuieli de judecată. 

În motivarea acŃiunii reclamanŃii au arătat faptul că pentru anul 2009 această primă 
nu a fost acordată în totalitate, deşi executarea dispoziŃiilor din Contractul Colectiv de 
Muncă erau obligatorii. SalariaŃii au depus diligenŃe dar acestea au rămas fără rezultat Doar 
în sectoarele UPU şu SMURD nu s-a primit această primă de stabilitate, ceilalŃi salariaŃi din 
sistemul sanitar beneficiind de aceasta. Întrucât dreptul s-a născut la data intrării în vigoarea 
CCM pe anul 2009, fiind un drept câştigat şi putând fi valorificat în condiŃiile prevăzute în 
contract, motiv pentru care se solicită admiterea acŃiunii. 

La 14.04.2010 s-a solicitat introducerea în cauză a Sindicatului „S.”. Jud. Iaşi şi a 
Spitalului Clinic JudeŃean, anexându-se o serie de acte, în copie, la filele 100-106. În urma 
obligaŃiei dispuse de instanŃă, de a-şi preciza, această cerere, reclamanŃii au depus precizări 
la fila 119 dosar, faŃă de care instanŃa a dispus la data de 26.05.2010, admiterea cererii de 
introducere în cauză a Spitalului Clinic JudeŃean, în calitate de pârât, respingând cererea de 
introducere în cauză a Sindicatului „S.”. în calitate de reclamant. În şedinŃă publică pârâta 
DirecŃia de Sănătate Publică Iaşi a invocat excepŃia lipsei calităŃii sale procesuale pasive, 
ulterior această excepŃie fiind susŃinută şi în scris. 

Pârâtul Ministerul SănătăŃii a depus întâmpinare prin care a invocat excepŃia 
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inadmisibilităŃii acŃiunii şi excepŃia lipsei calităŃii sale procesuale pasive. A arătat faptul că 
drepturile băneşti solicitat sunt parte integrantă a obligaŃiei angajatorului de acordare. 
Conform art. 269 Codul Muncii angajatorul are obligaŃia de a-l despăgubi pe salariat, motiv 
pentru care acŃiunea în materia muncii este inadmisibilă. 

Conform HG 144/2010 şi Lg. 95/2006, Ministerul SănătăŃii este organ de specialitate 
al administraŃiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Între 
reclamanŃi şi pârât nu există raporturi de muncă. Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Iaşi nu 
se află printre unităŃile nominalizate ca fiind în directa subordine a ministerului, ci în 
subordinea DirecŃiei de Sănătate Publică ce are, astfel, calitate de ordonator de credite 
secundar. La art. 3al.1 pct.33 pârâtul avizează bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităŃilor 
de interes naŃional finanŃate integral din venituri proprii, ceea ce nu este cazul unităŃii ai 
cărei salariaŃi sunt reclamanŃii. 

Pe fondul acŃiunii se solicită respingerea acŃiunii întrucât prin lg. 330/2009 s-a 
dispus abrogarea dispoziŃiilor art. 21 şi 41 ind.2 ce prevedeau această primă de stabilitate. 
Prin OUG 34/2009 cheltuielile de personal au fost reduse. 

La 08.06.2010 a depus la dosar întâmpinare şi pârâtul Spitalul Clinic JudeŃean de 
UrgenŃă Iaşi, prin care a solicitat respingerea excepŃiilor lipsei calităŃii procesuale pasive 
invocate de cei doi pârâŃi şi respingerea acŃiunii pe fondul cauzei. 

S-a arătat faptul că acordarea primei de stabilitate în sistemul sanitar s-a făcut în 
temeiul art. 41 ind.2 OUG 115/2004, HG 578/2008 precum şi a CCM la nivelul Spitalului 
Clinic JudeŃean de UrgenŃă Iaşi. DispoziŃiile din cele două acte normative au fost abrogate 
prin lg. 330/2009 La 15 iunie se efectuează plata salariilor conform Ordinului 
86/28.01.2005. În concluzie pârâtul avea obligaŃia, la 15.11.2009, de a plăti angajaŃilor 
drepturile salariale aferente lunii octombrie 2009 – prima lună din trimestrul IV al anului 
2009. Calitatea procesuală a celorlalte două pârâte este atrasă de dispoziŃiile art. 93 Lg. 
95/2006, 98 şi 103 Ordinul nr. 1706/2007, faŃă de care se reŃine faptul că Ministerul 
SănătăŃii este ordonatorul principal de credite bugetare, DirecŃia de Sănătate Publică Iaşi 
este ordonatorul secundar de credite bugetare iar Spitalul este cel terŃiar conform art. 20 Lg. 
500/2002. 

Pârâtul a plătit prima tranşă de stabilitate aferentă trimestrului II 2009 iar pentru 
plata celei de-a doua tranşe a înaintat, la 19.10.2009, cererea de finanŃare pentru luna 
noiembrie către DirecŃia de Sănătate, cerere înregistrată cu nr.31620/19.10.2009, 
îndeplinindu-şi astfel toate obligaŃiile şi făcând toate demersurile necesare. La 13.11.2009 
pârâtul a primit în cont suma aferentă finanŃării cheltuielilor pentru UPU- SMURD inclusiv 
a cheltuielilor de personal , dar în această sumă virată nu era inclusă şi suma aferentă 
acordării celei de-a doua tranşe pentru prima de stabilitate, motiv pentru care nu s-a putu 
plăti această tranşă (fiind de 125 mii lei).  

Prin sentinŃa civilă nr.1596/14.07.2007 Tribunalul Iaşi respinge excepŃia lipsei 
calităŃii procesuale pasive a pârâŃilor DirecŃia de Sănătate Publică Iaşi şi Ministerul 
SănătăŃii. 

Respinge excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii invocată de pârâtul Ministerul SănătăŃii. 
Admite acŃiunea formulată de reclamanŃii în contradictoriu cu pârâŃii Ministerul 

SănătăŃii, DirecŃia de Sănătate Publică Iaşi şi Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Iaşi. 
Obligă pârâŃii să achite reclamanŃilor prima de stabilitate aferentă trimestrului IV 

2009, conform art. 421 din O.U.G. nr. 115/2004 şi H.G. nr. 578/2008. 
Obligă pârâŃii să achite reclamanŃilor suma de 3000 lei, cheltuieli de judecată. 
Analizând cu prioritate excepŃiile invocate, conform art. 137 Cod procedură civilă, 

instanŃa constată următoarele : 
În primul rând, calitatea procesuală pasivă presupune existenŃa unei identităŃi între 

persoana chemată în judecată ( pârâtul) şi cel care este subiect pasiv în raportul juridic dedus 
judecăŃii. Cu alte cuvinte, calitatea procesuală este titlul legal care îndreptăŃeşte o persoană 
să fie parte în procesul civil . 

Astfel, în cazul situaŃiilor juridice pentru a căror realizare calea justiŃiei este 
obligatorie, calitatea procesuală activă aparŃine celui ce se poate prevala de acest interes, iar 
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calitatea procesuală pasivă aparŃine celui faŃă de care se poate realiza interesul respectiv. 
Reclamantul, fiind cel care porneşte acŃiunea, trebuie să justifice atât calitatea procesuală 
activă , cat şi pe cea pasivă. 

În cauza de faŃă obiectul acŃiunii îl constituie plata primei de stabilitate aferente 
anului 2009 pentru reclamanŃii ce au calitate de salariaŃi în cadrul sectoarele UPU şu 
SMURD, cerere ce a fost formulată în contradictoriu cu pârâŃii Spitalul Clinic JudeŃean de 
UrgenŃă Iaşi, DirecŃia de Sănătate Publică Iaşi şi Ministerul SănătăŃii. 

Ministerul SănătăŃii este ordonator principal de credite aşa cum reiese din art. 7 HG 
144/2010 (cum se desprinde chiar din întâmpinarea depusă de acest pârât) şi din dispoziŃiile 
legale: art. 93 al.5 din Legea nr. 95/2006: “UnităŃile şi compartimentele de primire a 
urgenŃelor din cadrul spitalelor de urgenŃă sunt finanŃate din bugetul de stat şi din veniturile 
proprii ale Ministerului SănătăŃii, … fără a fi necesară internarea lor în unitatea sanitară din 
care face parte respectivul UPU sau CPU, …” 

Mai mult, conform art. 98 Ordinul 1706/2007 privind conducerea si organizarea 
unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor: “UPU şi CPU din cadrul spitalelor de 
urgenŃă sunt finanŃate de la bugetul de stat pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli cu 
medicamente şi materiale sanitare, precum şi din veniturile realizate de unitatea sanitară”. 

Raportat la aceste aspecte, instanŃa a respins excepŃia lipsei calităŃii procesuale 
pasive a pârâtului Ministerul SănătăŃii, reŃinând faptul că pârâtul este cel faŃă de care se 
poate realiza interesul reclamanŃilor în cauza de faŃă. 

În ceea ce priveşte DirecŃia de Sănătate Publică Iaşi instanŃa, de  
asemenea, a respins excepŃia, reŃinând faptul că aceasta este ordonator secundar de 

credite, situaŃie invocată – de altfel – de ceilalŃi doi pârâŃi şi recunoscută de actele normative 
(conform art. 103 al.2 Ordinul 1706/2007 privind conducerea si organizarea unităŃilor si 
compartimentelor de primire a urgentelor proiectul de buget va fi aprobat de managerul 
spitalului respectiv şi va fi avizat de directorul autorităŃii de sănătate publică odată cu 
bugetul spitalului). 

În ceea ce priveşte excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii invocată de pârâtul Ministerul 
SănătăŃii, instanŃa a respins pentru următoarele motive: obiectul excepŃiei de inadmisibilitate 
îl reprezintă, în speŃă, dreptul reclamantului de a sesiza instanŃa de judecată, motivat de 
neîncadrarea motivelor invocate de acesta în textul de lege indicat ca şi temei de drept . 

Or, aceste motive constituie apărări de fond ce urmează a fi verificate prin 
administrarea de probatorii, excepŃia inadmisibilităŃii invocată de către pârât vizând de fapt 
neîndeplinirea unei cerinŃe a dreptului subiectiv pretins, care este o condiŃie de fond a 
dreptului şi nu de exerciŃiu a acŃiunii. 

Mai mult, instanŃa mai reŃine faptul că inadmisibilităŃile sunt de fapt exemple de 
excepŃii procesuale ce au ca punct comun o anumită soluŃie pe care o va pronunŃa instanŃa în 
cazul admiterii lor. Deci noŃiunea de inadmisibilitate vizează nu excepŃia ci efectul spre care 
tinde aceasta, o anumită modalitate de respingere a cererii. 

Art.6 CEDO garantează fiecăruia dreptul de a avea acces la o instanŃă articolul 6 § 1 
al ConvenŃiei: “Orice persoană are dreptul la audierea echitabilă a cauzei sale (...) de către 
un tribunal (...), care va decide (...) asupra contestaŃiilor privind drepturile şi obligaŃiile cu 
caracter civil (...)”.. Curtea aminteşte în cauza Lupaş c. României că articolul 6 § 1 
garantează fiecăruia dreptul ca un tribunal să cunoască orice contestaŃie referitoare la 
drepturile şi obligaŃiile cu caracter civil (Golder împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, 
hotărârea din 21 februarie 1975, seria A nr.18, pag.18, § 36). 

Astfel reŃine instanŃa faptul că admiterea unei asemenea excepŃii ar constitui o 
încălcare a art.6 Cedo, fiind un obstacol de drept, o limitare adusă dreptului de acces. 

Pe fondul cauzei, instanŃa, faŃă de actele şi lucrările dosarului, reŃine că reclamanŃii, 
sunt salariaŃi în cadrul UPU şi SMURD şi nu au beneficiat de plata primei de stabilitate 
aferentă anului 2009. Deşi nu se desprinde cu exactitate din petitul acŃiunii, instanŃa reŃine 
faptul că din motivarea acŃiunii, din adresele invocate chiar de reclamanŃi în dovedirea 
cererii lor precum şi din susŃinerile pârâtului Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Iaşi, se 
desprinde ideea achitării primei de stabilitate pe trimestrul II (prima ), rămânând de achitat 
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doar cea de-a doua primă (pe trimestrul IV). 
Astfel, conform Legii nr. 115/2004 art. 41 ind. 2 : „Pentru asigurarea stabilităŃii, 

personalul din sistemul sanitar beneficiază în trimestrul al II-lea şi trimestrul al IV-lea ale 
fiecărui an calendaristic de câte o primă de stabilitate, ale cărei cuantum şi mod de acordare 
se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”. 

Art. 41 ind. 2 a fost abrogat de pct. 5 al art. 49, Cap. VI din Legea nr. 330 din 5 
noiembrie 2009 , publicată în M. Oficial nr. 762 din 9 noiembrie 2009. 

Conform H.G. nr. 578 din 28 mai 2008 privind stabilirea cuantumului primei de 
stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum si a modului de acordare a acesteia, 
art. 1, pentru asigurarea stabilităŃii în activitate, personalul din sistemul sanitar beneficiază 
în trimestrele II şi IV ale fiecărui an calendaristic de câte o primă de stabilitate, al cărei 
cuantum se stabileşte corespunzător lunii în care se face plata primei de stabilitate , fiind 
redat şi modul de calcul al acestei prime. 

Conform Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Spitalului Clinic JudeŃean de 
UrgenŃă Iaşi pentru perioada 2009-2011, art. 96 al.2 lit. g salariaŃii spitalului au dreptul la 
plata unei prime de stabilitate, fără a se indica cuantumul acesteia. Acestea sunt motivele 
pentru care instanŃa nu va putea aplica aceste dispoziŃii din CCM, întrucât, nefiind indicat 
un anume cuantum sau mod de calcul, practic nu se pot pune în aplicare aceste dispoziŃii 
privind drepturile de care beneficiază salariaŃii spitalului. Este o lacună ce putea fi acoperită 
de persoanele interesate. 

În aceste condiŃii, instanŃa va aplica prevederile legale menŃionate în cauză întrucât 
lg. 115/2004 şi HG 578/2008 prevăd atât dreptul la plata acestei prime de stabilitate cât şi 
modalitatea de calcul a acesteia. 

Aşa cum am arătat mai sus, interesează în cauza de faŃă plata primei de stabilitate de 
care beneficiază reclamanŃii în trimestrul IV al anului 2009 (nu putem avea în vedere decât 
ultimele 3 luni ale anului din interpretarea gramaticală a acestui text de lege, din care reiese 
faptul că această primă se acordă pentru aceste două trimestre şi nu se achită în aceste două 
trimestre pentru tot anul) . Conform art. 49 pct.5 din Lg. 330/2009 la 3 zile de la data 
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă art. 41 ind.2 
din Lg. 115/21004. Astfel, având în vedere faptul că Legea - Cadru nr. 330 din 5 noiembrie 
2009 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice s-a publicat în 
Monitorul Oficial la data de 09.11.2009, reiese faptul că dispoziŃiile privind plata primei de 
stabilitate pentru anul 2009 s-au abrogate începând cu data de 12.11.2009. 

Raportat la aspectele relatate, instanŃa reŃine faptul că dreptul reclamanŃilor la plata 
primei de stabilitate pentru trimestrul IV s-a născut la 1.10.2009, astfel încât faptul că acest 
text de lege s-a abrogate la 12.11.2009, nu afectează cu nimic dreptul la plata celei de-a 
doua prime de stabilitate (există doar culpa pârâŃilor că nu s-a plătit această primă).  

Astfel, apariŃia Legii nr. 330/2009 nu a avut ca efect anularea dreptului născut deja 
în patrimonial reclamanŃilor pentru anul 2009, trimestrul IV, acesta luând fiin Ńă în prima zi a 
trimestrului IV , prezenta acŃiune având ca obiect plata acestui drept existent deja înainte de 
intrarea în vigoare a noilor norme legale. Prin neprevederea unei anumite date pentru plata 
celei de-a doua prime de stabilitate reclamanŃii nu pot fi prejudiciaŃi, astfel încât aceştia pot 
cere şi obŃine plata acestor drepturi din momentul naşterii, angajatorul având, de asemenea, 
dreptul de a cere, obŃine şi gestiona aceşti bani pentru plata sumelor respective.  

În ceea ce priveşte apărarea pârâŃilor privind insuficienŃa sau inexistenŃa resurselor 
financiare, instanŃa reŃine faptul că aceasta este irelevantă în ceea ce priveşte stabilirea sau 
recunoaşterea drepturilor băneşti, aşa încât, pârâŃii sunt obligaŃi să respecte obligaŃia lor şi 
drepturile reclamanŃilor . Limitarea acordării drepturilor băneşti în raport de bugetul 
aprobat, presupune încălcarea dispoziŃiilor legale care garantează respectarea obligaŃiile 
salariale între angajaŃi; totodată, în acest fel, s-ar accepta în mod nelegal posibilitatea 
cenzurării pe cale administrativă, prin aprobarea de bugete de venituri şi cheltuieli, a 
drepturilor prevăzute expres legislaŃie, contrar principiilor dreptului muncii. 

Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs pârâŃii Ministerul SănătăŃii, DirecŃia de 
Sănătate Publică Iaşi şi Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Iaşi. 



 123

1. În motivarea recursului Ministerul SănătăŃii  arată că în mod greşit a fost respinsă 
excepŃia lipsei calităŃii procesual pasive, sumele în discuŃie nu provin din veniturile 
ministerului, ci sunt asigurate de bugetul de stat.  

Pe fond arată că prin Legea 330/2009 s-a dispus abrogarea dispoziŃiilor art. 21 şi 41 
ind.2 ce prevedeau primă de stabilitate în favoarea cadrelor medicale. DispoziŃiile art.49 – 
52 din această lege au intrat în vigoare în 3 zile de la data publicării sale, ceea ce face ca 
ulterior datei de 12.11.2009 ordonatorii de credite să nu mai aibă temei de acordare a 
primelor de stabilitate. Prin OUG 34/2009 cheltuielile de personal au fost reduse. 

Mai invocă Ministerul SănătăŃii dispoziŃiile art.4 al.2 şi 47 din Legea500/2002. 
2. În motivarea recursului DirecŃia de Sănătate Publică Iaşi, arată că în mod greşit 

a fost respinsă excepŃia lipsei calităŃii procesual pasive. SusŃine că este terŃ faŃă de 
raporturile juridice deduse judecăŃii, că nu are atribuŃii privind angajarea şi salarizarea 
reclamanŃilor. Calitatea sa de ordonator secundar de credite nu justifică obligarea la 
asigurarea fondurilor necesare, direcŃia având doar rolul de repartizare a creditelor bugetare 
aprobate pentru unităŃile sanitare către ordonatorii terŃiari, conform art.21 al.2 din legea 
500/2002. Invocă şi dispoziŃiile art.98 din Ordinul nr. 1706/2007 

Motivează, pe fond, recurentul că acordarea primei de stabilitate în sistemul sanitar 
s-a făcut în temeiul art. 41 ind.2 OUG 115/2004, HG 578/2008 şi a Legii 95/2006. Prin 
adresa nr.6201/2009 Ministerul SănătăŃii a pus în vedere DirecŃiei să dispună măsuri pentru 
recuperarea sumelor aferente finanŃării cheltuielilor care reprezintă prima de stabilitate 
acordate unităŃilor din subordine, după apariŃia Legii 330/2009. 

2. În motivarea recursului Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Iaşi arată că prin 
intrarea în vigoare la 13.11.2009 a legii 330/2009 s-a abrogat expres art. 41 ind.2 OUG 
115/2004 care constituia temeiul de drept în baza căruia se acorda prima de stabilitate. 
Astfel că pentru plata salariilor, la data de 15 noiembrie Ministerul SănătăŃii nu a virat şi 
banii necesari pentru acordarea primelor de stabilitate. În plus, prin adresa nr.6201/2009 
Ministerul SănătăŃii a pus în vedere DirecŃiei de Sănătate Publică Iaşi să dispună măsuri 
pentru recuperarea sumelor aferente finanŃării cheltuielilor care reprezintă prima de 
stabilitate acordate unităŃilor din subordine, după apariŃia Legii 330/2009. 

Mai arată în motivarea recursului, faptul că instanŃa nu a avut în vedere că Spitalul 
Clinic este obligat să respecte dispoziŃiile Legii 500/2002. Ca atare, unitatea trebuie să se 
încadreze în fondurile alocate şi nu poate achita această primă de stabilitate din alte fonduri. 

Mai motivează recurentul pârât că a plătit prima tranşă de stabilitate aferentă 
trimestrului II 2009 iar pentru plata celei de-a doua tranşe a făcut demersurile necesare de 
finanŃare pentru luna noiembrie. La 13.11.2009 pârâtul a primit în cont suma aferentă 
finanŃării cheltuielilor pentru UPU- SMURD inclusiv a cheltuielilor de personal, dar în 
această sumă virată nu era inclusă şi suma aferentă acordării celei de-a doua tranşe pentru 
prima de stabilitate, motiv pentru care nu s-a putu plăti această tranşă. 

IntimaŃii - reclamanŃi au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea 
recursurilor ca nefondate.  

Examinând probele cauzei în raport de motivele de recurs invocate, apărările 
intimaŃilor şi dispoziŃiile legale aplicabile Curtea reŃine următoarele: 

În ceea ce priveşte excepŃiile lipsei calităŃii procesual pasive a Ministerului 
SănătăŃii şi a DirecŃiei de Sănătate Publică Iaşi Curtea constată că prima instanŃă le-a 
respins în mod just. 

Ministerul SănătăŃii este ordonator principal de credite iar DirecŃia de Sănătate 
Publică Iaşi este ordonator secundar de credite conform dispoziŃiilor art. 7 HG 144/2010, 
combinat cu art. 93 al.5 din Legea 95/2006: “UnităŃile şi compartimentele de primire a 
urgenŃelor din cadrul spitalelor de urgenŃă sunt finanŃate din bugetul de stat şi din veniturile 
proprii ale Ministerului SănătăŃii, …” f ără a fi necesară internarea lor în unitatea sanitară din 
care face parte respectivul UPU sau CPU. Curtea are în vedere şi dispoziŃiile art. 98 şi 103 
al.2 din Ordinul 1706/2007.  

Calitatea procesuală pasivă a recurenŃilor pârâŃi a Ministerului SănătăŃii şi a 
DirecŃiei de Sănătate Publică Iaşi este justificată prin prisma dispoziŃiilor art. 1 din O.U.G. 
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nr. 22/2002, aprobată prin Legea nr. 288/2002, conform cărora executarea obligaŃiilor de 
plată ale instituŃiilor publice, în temeiul titlurilor executorii, se realizează din sumele 
aprobate prin bugetele acestora cu titlu de cheltuieli la care se încadrează obligaŃia de plată 
respectivă. 

Curtea notează că, în contextul în care nu se asigură, în bugetul ordonatorului 
principal de credite, şi apoi a ordonatorului secundar de credite fondurile necesare plăŃii 
primelor de stabilitate, ordonatorul terŃiar de credite nu are posibilitatea punerii efective în 
executare a unei hotărâri judecătoreşti, ceea ce ar lipsi de conŃinut însăşi obligaŃia de plată. 

Pe fondul celor trei recursuri, ce vor fi analizate împreună Curtea reŃine că în mod 
corect instanŃa a reŃinut faptul că dreptul reclamanŃilor la plata acestei prime era prevăzut în 
cuprinsul OUG 115/2004, art. 41 ind. 2 şi în cuprinsul Contractului Colectiv de Muncă la 
nivelul Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă Iaşi pentru perioada 2009-2011, art. 96 al.2 lit. 
g, iar prin HG 578/2008 privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate, legiuitorul a 
prevăzut o anume modalitate de plată – în trimestrele II şi IV ale fiecărui an calendaristic 
(art. 1). 

DispoziŃiile art. 41 ind. 2 din OUG 115/2004 au fost abrogate prin apariŃia Legii 
330/2009, astfel încât de la data de 12.11.2009 s-a abrogat dispoziŃia ce prevedea dreptul la 
această primă de stabilitate. 

Însă, în mod greşit instanŃa de fond a considerat că reclamanŃii au dreptul doar la 
prima de stabilitate aferentă celui de-al doilea trimestru al anului 2009 (aprilie, mai şi iunie), 
nu şi la cea aferentă celui de-al patrulea trimestru al anului 2009, fiind evident faptul că 
această primă se acorda la sfârşitul perioadei pentru a fi posibilă verificarea stabilităŃii – 
octombrie, noiembrie, decembrie. 

Potrivit art. 41 ind. 2 din OUG 115/2004, pentru asigurarea stabilităŃii, personalul 
din sistemul sanitar beneficiază în trimestrul al II-lea şi al IV-lea ale fiecărui an calendaristic 
de câte o primă de stabilitate, ale cărui cuantum şi mod de acordare se stabilesc prin hotărâre 
a Guvernului. 

Dreptul la prima de stabilitate a fost preluat şi în art. 96 al.2 lit. g din CCM nr. 
225/15.04.2009. 

Modul de acordare şi cuantumul primei au fost stabilite prin HG 578/2008, care 
prevedea că ,,Pentru asigurarea stabilităŃii în activitate, personalul din sistemul sanitar 
beneficiază în trimestrele II şi IV ale fiecărui an calendaristic de câte o primă de stabilitate, 
al cărei cuantum se stabileşte corespunzător lunii în care se face plata primei de 
stabilitate…”. Faptul că această primă se raporta, prin specificul ei, la întregul an 
calendaristic, şi nu la cele două trimestre în care se făcea plata lor, rezultă cu claritate din 
prevederile art. 2 din acelaşi act normativ ,,Personalul din sistemul sanitar care a beneficiat 
de prima de stabilitate şi ale cărui raporturi de muncă încetează, din motive imputabile 
acestuia, în cursul anului calendaristic pentru care s-a acordat prima de stabilitate are 
obligaŃia de a restitui cota-parte necuvenită calculată proporŃional cu perioada nelucrată 
până la sfârşitul anului calendaristic pentru care a fost acordată prima de stabilitate”. 
Interpretând per a contrario aceste dispoziŃii, rezultă că reclamanŃii trebuiau să beneficieze 
de prima de stabilitate proporŃional cu perioada lucrată din anul 2009, până la intrarea în 
vigoare a Legii 330/2009, respectiv până la data de 12.11.2009. 

Ca urmare, instanŃa de fond a interpretat greşit dispoziŃiile legale, considerând că 
prima aferentă celui de-al patrulea trimestru al anului 2009 se acorda la sfârşitul lunii 
decembrie, deoarece se impunea verificarea stabilităŃii până la sfârşitul anului 2009. 

Pe cale de consecinŃă, recursul reclamanŃilor este fondat sub acest aspect, fiind 
incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., astfel încât, în baza 
disp. art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., Curtea de Apel a admis recursul declarat de Ministerul 
SănătăŃii, DirecŃia de Sănătate Publică Iaşi şi Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Iaşi, în 
sensul că i-a obligat pe pârâŃii Ministerul SănătăŃii, DirecŃia de Sănătate Publică Iaşi şi 
Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Iaşi să le plătească reclamanŃilor prima de stabilitate 
aferentă trimestrului 4 al anului 2009, calculată până la data de 12 11 2009. 
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9. Invocarea viciului de consimŃământ la încheierea actului adiŃional 
la contractul individual de muncă 

Semnarea actului adiŃional ca urmare a presiunilor existente, constând în 
temerea pierderii locului de muncă ca efect al desfiinŃării postului de 
director general şi al neacceptării noului post oferit, acela de director 
tehnic, nu constituie un viciu de consimŃământ. 

Nu se poate reŃine caracterul injust al constrângerii. AmeninŃarea ar avea un 
atare caracter, în condiŃiile în care nu ar reprezenta exerciŃiul unui drept 
legitim. Or, în cauză, desfiinŃarea postului de director general s-a decis de 
AGA prin hotărârea nr.130/03.04.2009, necontestată de recurentul T.L. 

Decizia nr. 1092 din 10 decembrie 2010  

Prin cererea înregistrată sub nr. 8104/99/2009 T.L. a contestat actul adiŃional nr. 1 la 
contractul individual de muncă înregistrat la nr. 1786/11.12.2008 emis de S.C. „L.D.P.” 
S.A. Iaşi, solicitând ca pe baza probelor ce vor fi administrate să se dispună: constatarea 
nulităŃii absolute a actului adiŃional nr. 1 la contractul individual de muncă înregistrat la nr. 
1786/11.12.2008; reintegrarea pe funcŃia deŃinută anterior emiterii actului adiŃional nr. 1 la 
contractul individual de muncă; obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale cuvenite, 
reprezentând diferenŃa dintre drepturile salariale cuvenite funcŃiei de director general 
adjunct şi cea de director tehnic; obligarea pârâtei la respectarea dispoziŃiilor art. 40 alin. 2 
lit. b din C.M., obligarea pârâtei la plata de daune morale în cuantum de 100.000 lei. 

În motivarea acŃiunii s-a arătat că îşi desfăşoară activitatea în cadrul S.C.”L.D.P.” 
S.A. Iaşi încă din anul 1977, iniŃial fiind inginer, şef de punct de lucru, până în anul 1990, 
ulterior, ocupând postul de şef de secŃie, până în decembrie 2002. În decembrie 2002 a fost 
numit director adjunct, cu atribuŃiuni de administrator unic, pentru ca din anul 2004 să 
îndeplinească funcŃia de director general, până în decembrie 2008, în baza unor contracte de 
mandat succesive. 

Prin Hotărârea Adunării Generale a AcŃionarilor nr. 124/11.12.2008 a încetat 
contractul de mandat în ceea ce priveşte funcŃia de director general – administrator unic – 
încheind cu pârâta contractul individual de muncă pentru funcŃia de director general adjunct, 
cu un salariu de bază de 5300 lei, spor de vechime 25% şi o indemnizaŃie de conducere de 
1325 lei. Prin Hotărârea Adunării Generale a AcŃionarilor nr. 125/2.02.2009 s-a aprobat Fişa 
postului aferentă funcŃiei de director general adjunct. Prin Hotărârea Adunării Generale a 
AcŃionarilor nr. 130/3/3.04.2009 s-a desfiinŃat postul de director general adjunct şi s-a 
înfiinŃat postul de director tehnic. Prin aceiaşi hotărâre au fost stabilite şi drepturile salariale 
ale directorului tehnic, respectiv: salariu de bază 3200 lei, spor de vechime 25% (800 lei) şi 
spor de conducere în cuantum de 800 lei. 

Fişa postului aferentă funcŃiei de director tehnic, aprobată prin aceiaşi hotărâre, nu 
diferă esenŃial faŃă de fişa postului aferentă funcŃiei de director general adjunct, astfel că 
putem vorbi de aceleaşi atribuŃii de serviciu. Modificările produse prin desfiinŃarea postului 
de director general adjunct au vizat în mod direct persoana sa şi în contextul schimbărilor 
politice intervenite la nivel local, după ce , în prealabil, îi fusese revocat contractul de 
mandat în decembrie 2008 şi prin care Consiliul JudeŃean, în calitate de acŃionar unic, îi 
încredinŃase conducerea, organizarea şi gestionarea activităŃii S.C.”L.D.P.”S.A. Iaşi. 

Prin Hotărârea Adunării generale a AcŃionarilor nr. 130/3/3.04.2009 a intervenit 
practic o modificare unilaterală a contractului individual de muncă în ceea ce priveşte 
elementele esenŃiale ale acestuia, respectiv felul muncii determinat de funcŃia încredinŃată, 
precum şi salariul, fără a exista consimŃământul persoanei vizate. 

Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă trebuia să se concretizeze 
într-o decizie emisă în formă scrisă, motivată în fapt şi în drept, cu arătarea termenului în 
care poate fi contestată şi a instanŃei competente, apreciind că dispoziŃiile referitoare la 
menŃiunile pe care trebuie să le cuprindă, sub sancŃiunea nulităŃii, prevăzute de art. 62 alin. 2 
din Codul Muncii, sunt aplicabile şi în această situaŃie, chiar dacă legea nu o spune în mod 
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expres, ca o garanŃie a protecŃiei salariatului şi a respectării dreptului său la apărare. 
După ce Adunarea Generală a emis hotărârea menŃionată, actuala conducere a 

societăŃii l-a notificat în ceea ce priveşte modificarea contractului individual de muncă, 
prezentându-i-se alăturat un act adiŃional la contractul individual de muncă prin care erau 
evidenŃiate modificările intervenite prin hotărârea AGA. Desigur că nu a fost de acord cu 
aceste modificări, cu atât mai mult cu cât nu cunoştea motivele de fapt şi drept care stăteau 
la baza acestora (le putea însă deduce, însă aceste motive nu puteau fi prezentate în 
scris).Din cuprinsul Hotărârii nr. 130/3/3.04.2009 – art. 2, reiese faptul că s-a produs o 
desfiinŃare a postului de director general adjunct, şi, deşi nu s-a produs o concediere (care a 
putut fi evitată prin semnarea actului adiŃional la contractul de muncă cu obiecŃiuni), această 
desfiinŃare s-a efectuat cu încălcarea dispoziŃiilor art. 65 alin. 2 din Codul Muncii care 
prevede că „DesfiinŃarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi 
serioasă”. 

Pârâta, prin actul său unilateral, a modificat elementele esenŃiale ale contractului 
individual de muncă, aşa cum sunt definite de art. 41 alin. 3 Codul Muncii, încălcând 
dispoziŃiile legale conform cărora executarea contractului de muncă trebuie să fie guvernată 
de principiul stabilităŃii în muncă. Întrucât nu a fost de acord cu modificarea contractului 
individual de muncă şi a refuzat semnarea acestuia, a primit din partea conducerii societăŃii 
la data de 14.04.2009, o „notificare privind modificarea contractului individual de muncă”, 
înregistrată sub nr. 2784, iar la data de 24.04.2009 i s-a comunicat o altă notificare, 
înregistrată sub nr. 3030. 

Fiind supus în mod constant presiunilor exercitate în vederea acceptării modificărilor 
aduse contractului individual de muncă, fiind ameninŃat cu pierderea locului de muncă în 
condiŃiile în care nu ar fi acceptat semnarea actului adiŃional, a comunicat în scris conducerii 
societăŃii obiecŃiunile pe care le are în legătură cu modificările impuse, arătând prin aceasta 
faptul că măsura luată este nelegală şi că prin desfiinŃarea locului de muncă deŃinut se 
urmăreşte înlăturarea sa din societate, neexistând nici o cauză care să justifice măsura luată. 

În perioada în care se afla în concediu medical, din ordinul directorului general, i s-
au ridicat din birou calculatorul, i s-a suspendat telefonul mobil de serviciu şi telefonul 
interior de birou. A adus la cunoştinŃa directorului general faptul că este în imposibilitate să-
i exercite atribuŃiile de serviciu ca urmare a lipsei mijloacelor necesare, a inexistenŃei 
condiŃiilor tehnice şi organizatorice. 

Intimata S.C. „L.D.P.” S.A. a depus întâmpinare invocând prescripŃia dreptului la 
acŃiune în ceea ce priveşte contestarea actului adiŃional pentru modificarea contractului de 
muncă, conform art.283 din Codul Muncii şi art. 62 alin. 2 din Codul Muncii. 

Mai susŃine că cererea de reintegrarea pe funcŃia avută anterior încheierii actului 
adiŃional, adică, pe funcŃia de director general adjunct este inadmisibilă. Postul în care 
reclamantul solicită să fie reintegrat, nu mai există încă de la data 3.04.2009, când a fost 
desfiinŃat prin hotărârea AGA nr. 130/3.04.2009. Prin această hotărâre AGA a fost 
modificată organigrama şi statul de funcŃii, s-a desfiinŃat postul de director adjunct şi s-a 
înfiinŃat postul de director tehnic, stabilindu-se şi condiŃiile de salarizare preluate ulterior în 
actul adiŃional. Reclamantul nu a contestat această hotărâre AGA, deşi i-a fost comunicată 
sub luare de semnătură, în termenul prevăzut de Art. 61 din Legea 31/1990  

Mai susŃine că încă de la semnarea actului adiŃional, reclamantul a semnat şi şi-a 
însuşit fi şa postului şi a primit salariul aferent muncii prestate, în cuantumul stabilit prin 
actul adiŃional contestat. Raportat la faptul că încă din iulie reclamantul a acceptat noile 
condiŃii de salarizare şi de conŃinut a fişei postului, contestarea lor în luna noiembrie, fie şi 
prin invocarea forŃată a nulităŃii absolute, este tardivă. 

Măsura luată de societate pentru reorganizarea activităŃii în sensul reducerii 
costurilor are temeiuri economice şi că reflectă o nevoie efectivă de a aşeza nivelul de 
salariu şi competenŃa a reclamantului la dimensiunea sa reală.  

Mai susŃine că daunele morale nu sunt nici dovedite şi nici argumentate. 
Reclamantul a acceptat modificarea contractului său individual de muncă şi din aprilie până 
în noiembrie 2009, nu a contestat în nici un fel măsurile dispuse de societate. În condiŃiile 
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acestei acceptări, atât tacite cât şi exprese, suferinŃele morale cuantificate şi pretinse a fi 
reparate după 6 luni de la intervenirea desfiinŃării postului, sunt cel puŃin necredibile. 

Prin sentinŃa civilă nr.967 din 30.04.2010 Tribunalul Iaşi respinge excepŃia 
prescripŃiei dreptului la acŃiune, excepŃie invocată de pârâtă. 

Admite în parte acŃiunea formulată de reclamantul T.L. în contradictoriu cu pârâta 
S.C.”L.D.P.”S.A. Iaşi. 

Constată nulitatea actului adiŃional la contractul individual de muncă înregistrat la 
nr. 1786/11.12.2008 în registrul general de evidenŃă a salariaŃilor, înregistrat la I.T.M. Iaşi 
cu nr. 4211/15.05.2003. 

Dispune reintegrarea reclamantului pe postul şi funcŃia deŃinută anterior emiterii 
acestui act adiŃional şi la plata diferenŃelor dintre drepturile salariale cuvenite şi cele efectiv 
plătite de la data emiterii actului adiŃional şi până la data reintegrării efective. 

Respinge capetele de cerere privind obligarea pârâtei la respingerea dispoziŃiilor art. 
40 alin. 2 lit. b din Codul Muncii şi la plata daunelor morale în cuantum de 100.000 lei. 

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 1500 lei cheltuieli de judecată. 
Pentru a pronunŃa această soluŃie prima instanŃă reŃine că excepŃiile invocate de 

pârâta SC L.D.P., sunt nefondate. În speŃă, nu a fost contestată o decizie, ci un act adiŃional 
la contractul individual de muncă care poate fi contestat în termenul general de prescripŃie 
de 3 ani prevăzut de Codul muncii. 

Contestatorul T.L. este angajatul intimatei S.C.”L.D.P.”S.A. Iaşi din anul 1977, 
iniŃial fiind inginer, şef de punct de lucru, până în anul 1990, ulterior, ocupând postul de şef 
de secŃie, până în decembrie 2002 când a fost numit director adjunct, cu atribuŃiuni de 
administrator unic, iar din anul 2004 a îndeplinit funcŃia de director general, până în 
decembrie 2008, în baza unor contracte de mandat succesive. 

 La data de 11.12.2008 a încheiat contractul individual de muncă pentru funcŃia de 
director general adjunct, cu un salariu de bază de 5300 lei, spor de vechime 25% şi o 
indemnizaŃie de conducere de 1325 lei. 

Prin Hotărârea Adunării Generale a AcŃionarilor nr. 125/2.02.2009 s-a aprobat Fişa 
postului aferentă funcŃiei de director general adjunct. Prin Hotărârea Adunării Generale a 
AcŃionarilor nr. 130/3/3.04.2009 s-a desfiinŃat postul de director general adjunct şi s-a 
înfiinŃat postul de director tehnic. Prin aceiaşi hotărâre au fost stabilite şi drepturile salariale 
ale directorului tehnic, respectiv: salariu de bază 3200 lei, spor de vechime 25% (800 lei) şi 
spor de conducere în cuantum de 800 lei. 

Prin actul adiŃional la contractul individual de muncă înregistrat în registrul general 
sub nr. 1786/11.12.2008 şi la ITM Iaşi sub nr. 4211/15.05.2003, contestat prin prezenta 
acŃiune, a fost modificat contractului individual de muncă al salariatului T.L. sub aspectul 
felului muncii, atribuŃiilor postului şi a salariului. Deşi în cuprinsul actului adiŃional s-a 
menŃionat că modificarea s-s făcut de comun acord, reclamantul a formulat obiecŃiuni şi l-a 
contestat chiar din momentul semnării, nefiind de acord cu acesta. 

Pentru această diminuare a salariului de bază brut nu există nici o justificare şi nu 
rezultă din nici un înscris că părŃile care au negociat drepturi salariale au prevăzut şi agreat o 
diminuare a salariului de bază brut. 

Astfel, aceste modificări apar ca o modificare unilaterală a contractului individual de 
muncă sub aspectul elementelor respective. 

Odată contractul de muncă încheiat, angajatorul are posibilitatea de a modifica 
clauzele acestuia, cu respectarea obligaŃiei de informare. Anterior modificării contractului 
individual de muncă, angajatorul are obligaŃia de a informa salariatul cu privire la clauzele 
generale pe care intenŃionează sa le modifice. Orice modificare a unuia dintre elementele 
contractului individual de muncă în timpul executării acestuia, impune încheierea unui act 
adiŃional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunoştinŃării în scris a 
salariatului, (cu excepŃia situaŃiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din 
lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil). Elementele contractuale care sunt 
supuse cel mai frecvent modificării prin acordul părŃilor sau în mod unilateral sunt locul 
muncii, felul muncii şi salariul. Modificarea prin acordul părŃilor nu este, de regulă, supusă 
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unor restricŃii sau limitări. Trebuie avut în vedere însă ca modificarea contractului de muncă 
să nu aducă vreo atingere drepturilor salariaŃilor care sunt ocrotite prin dispoziŃii imperative 
ale legii. De asemenea, salariaŃii nu pot renunŃa la drepturile ce le sunt recunoscute prin 
lege. Orice tranzacŃie prin care se urmăreşte renunŃarea la aceste drepturi sau limitarea lor 
este lovită de nulitate.  

Art. 41 alin.1 din Codul muncii prevede ca normă de principiu faptul că modificarea 
contractului individual de munca se poate face numai cu acordul părŃilor. Aliniatul 2 al 
aceluiaşi articol arata ca prin excepŃie modificarea contractului de munca se poate face în 
mod unilateral de către unitate numai în cauzele si condiŃiile codului muncii. Potrivit 
dispoziŃiilor codului muncii singurul caz în care este admisibila modificarea contractului de 
munca în privinŃa salariului este acela al sancŃiunii disciplinare pe o perioada determinata. 
În speŃă, măsura modificării salariului nu numai ca a avut loc în lipsa unei sancŃiuni 
disciplinare, dar a fost dispusa si pe o perioada nedeterminata, fără negociere şi acordul 
salariatului.  

Interesul legitim legat de stabilitatea raporturilor de muncă impune ca modificarea 
contractului individual de muncă să nu se facă în lipsa acordului salariatului. Astfel, 
revocarea din funcŃia de director general, felului muncii, modificarea atribuŃiilor, reducerea 
salariului reprezintă un caz tipic de modificare unilaterală a contractului individual de 
muncă, operaŃie interzisă de dispoziŃiile art. 41 alin.1 din Codul muncii. 

FaŃă de aceste considerente, tribunalul a admis în parte acŃiunea formulată de T.L., a 
constatat nulitatea actului adiŃional la contractul individual de muncă înregistrat la 
nr.1786/11.12.2008 în registrul general de evidenŃă a salariaŃilor, înregistrat la I.T.M. Iaşi cu 
nr.4211/15.05.2003 şi v dispus reintegrarea reclamantului pe postul şi funcŃia deŃinută 
anterior emiterii acestui act adiŃional şi la plata diferenŃelor dintre drepturile salariale 
cuvenite şi cele efectiv plătite de la data emiterii actului adiŃional şi până la data reintegrării 
efective. 

În ceea ce priveşte însă capătul de cerere privind obligarea pârâtei la respingerea 
dispoziŃiilor art. 40 alin. 2 lit. b din Codul Muncii, acesta a fost respins. Conform acestor 
dispoziŃii, angajatorului in revin obligaŃia să asigure permanent condiŃiile tehnice şi 
organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiŃiile 
corespunzătoare de muncă. Aceasta este o obligaŃie stabilită de lege pe care angajatorul 
trebuie să o respecte şi numai în cazul în care se face dovada încălcării ei poate fi sesizată 
instanŃa. 

Cererea de acordarea a daunelor morale a fost de asemenea respinsă; tribunalul 
precizează că cererea este admisibilă in considerarea modificării legislative aduse prin 
Legea 237/2007, ulterior Deciziei Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie nr. 40/2007. Având în 
vedere scopul reparator, moral, acordarea daunelor morale trebuie să se întemeieze pe o 
legătură de cauzalitate dovedită între vătămarea pretinsă de către salariat şi fapta 
angajatorului, de natură a produce pretinsa vătămare; în această situaŃie sarcina probei 
aparŃine salariatului lezat, respectiv a reclamantei din cauza de faŃă. Astfel, reclamantul nu a 
probat existenŃa şi întinderea prejudiciului moral, a existenŃei şi întinderii vătămării, nefiind 
suficientă simpla susŃinere în sensul lezării onoarei şi demnităŃii prin măsura luată de 
angajator, chiar dacă această măsură s-a dovedit a fi nelegală. În aceste condiŃii instanŃa 
reŃine faptul că nu s-a făcut dovada legăturii de cauzalitate dintre vătămarea pretinsă de 
către salariat şi fapta angajatorului; anularea actului adiŃional în sine şi repunerea în situaŃia 
anterioară constituie prin ea însăşi o compensare a prejudiciului moral pe care Tribunalul nu 
pune la îndoială a fi fost suportat. 

Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs atât reclamantul T.L. cât şi 
SC”L.D.P.”SA Ia şi ambii considerând-o nelegală şi netemeinică. 

1. În motivarea recursului său, reclamantul T.L. arată că hotărârea este nelegală sub 
aspectul respingerii capetelor de cerere privind obligarea pârâtei la respectarea dispoziŃiilor 
art. 40 alin. 2 lit. b din Codul Muncii şi la plata daunelor morale în cuantum de 100.000 lei. 

Motivează recurentul că din probele cauzei rezultă că angajatorul nu a respectat 
dispoziŃiile menŃionate. Se află în imposibilitate de a-şi desfăşura activitatea, deoarece, din 
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ordinul noii conduceri manageriale, i s-au ridicat din birou calculatorul, i s-a suspendat 
telefonul mobil de serviciu şi telefonul interior de birou, li sa interzis celorlalŃi angajaŃi să 
aibă orice legătură profesională cu el. 

Mai motivează reclamantul că a dovedit legătura de cauzalitate dintre fapta 
angajatorului şi vătămarea care i-a fost pricinuită, că a fost suspus la presiuni constante şi la 
o campanie constantă de denigrare din partea angajatorului, care au fost de natură să-i lezeze 
demnitatea., la care se adaugă faptul că este în continuare în imposibilitate de a-şi exercita 
funcŃia. 

2. În motivarea recursului său, SC”L.D.P.”SA Ia şi arată că sentinŃa pronunŃată 
încalcă dispoziŃiile art.57 din Codul muncii, prin dispunerea unei situaŃii pentru trecut. 

Mai motivează recurenta că în mod greşit a reŃinut instanŃa lipsa consimŃământului 
salariatului la încheierea actului adiŃional, deşi din întreg probatoriul administrat rezultă 
acceptarea de către acesta a modificării contractului său de muncă în acord cu noua 
organigramă a societăŃii. ObiecŃiunile formulate la semnarea actului adiŃional nu echivalează 
cu lipsa consimŃământului, de natură a atrage nulitatea absolută a actului. Din luna iulie 
2009 reclamantul a primit salariul aferent muncii prestate ce presupunea sarcini diminuate. 

Mai motivează recurenta că instanŃa nu lămureşte împrejurarea că modificarea prin 
act adiŃional s-a făcut ca o consecinŃă a modificării organigramei prin hotărâre AGA şi 
dispune reintegrarea pe o funcŃie inexistentă. 

Mai motivează recurenta că faŃă de obiectul cererii ( nelămurit deplin de instanŃă) 
sunt aplicabile dispoziŃiile art.283 (1) lit.a) din Codul muncii. 

În cursul soluŃionării recursului împotriva SC”L.D.P.”SA Iaşi s-a deschis procedura 
generală a insolvenŃei şi au fost numiŃi administratori judiciari SC „M.RL.” Iaşi şi SC „E.” 
LRJ Iaşi, fapt pentru care aceştia din urmă au fost citaŃi în cauză şi au depus întâmpinare 
faŃă de recursul formulat de reclamantul T.L. solicitând respingerea ca nefondat. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de recurs formulate de ambele părŃi, 
apărările formulate şi dispoziŃiile legale aplicabile, Curtea reŃine următoarele: 

Curtea va respinge cererea de suspendare a soluŃionării recursului în temeiul art. 36 
din Legea 85/2006, motivat de faptul că în discuŃie este un act modificator al raporturilor de 
muncă şi nu o creanŃă în sensul acestei legi. 

Pe fond, Curtea reŃine că reclamantul T.L. a intrat în raporturi juridice de muncă, pe 
funcŃia de director general adjunct, cu SC”L.D.P.”SA Iaşi din data de 11.12.2008 în baza 
contractului individual de muncă nr.1786/11.12.2008. ÎnfiinŃarea postului de director 
general adjunct a avut ca fundament hotărârea AGA nr.124/3/11.12.2008. 

În anul 2009 AGA a hotărât desfiinŃarea postului de director general adjunct 
începând cu data de 06.05.2009 şi înfiinŃarea, începând cu aceeaşi dată, a postului de 
director tehnic, măsuri atestate de hotărârea AGA nr.130/03.04.2009. 

Prin actul adiŃional nr.1/13.07.2009 la contractul individual de muncă 
nr.1786/11.12.2008 au fost modificate elemente ale contractului, privind funcŃia, atribuŃiile 
postului şi salariul. Actul a fost semnat de ambele părŃi contractante, reclamantul inserând şi 
menŃiunea formulării unor obiecŃiuni redactate separat. Aceste obiecŃiuni privesc salariul, ce 
este inferior celui obŃinut pentru postul din care a fost schimbat, precum şi dezacordul faŃă 
de desfiinŃarea postului de director general dispusă prin hotărârea AGA nr.130/03.04.2009, 
invocând dispoziŃiile art.65(2) din Codul muncii. SusŃine, prin acestea că a fost presat să-şi 
dea consimŃământul la modificarea contractului. 

Curtea observă că problema litigioasă o constituie acordul de voinŃă la modificarea 
contractului individual de muncă, materializat prin actul adiŃional la contract. Recurentul 
contestator a invocat nulitatea actului susŃinând că acesta reprezintă un act unilateral al 
angajatorului, consimŃământul său fiind rezultatul presiunilor exercitate de conducerea 
managerială a societăŃii,cu alte cuvinte, fiind afectat de un viciu de consimŃământ, numit 
violenŃă. 

Acest viciu constă în constrângerea sau ameninŃarea unei persoane cu un rău injust, 
de natură a-i insufla o temere care o determină să încheie un act juridic, pe care altfel, nu l-
ar fi încheiat.  
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Recurentul contestator a invocat ameninŃarea pierderii locului de muncă ca efect al 
desfiinŃării postului de director general şi al neacceptării noului post oferit, acela de director 
tehnic. Această temerea a fost de natură a-l determina să accepte postul şi ca atare 
modificarea contractului de muncă, pe care, în alte condiŃii nu ar fi acceptat-o. 

Curtea notează, însă că nu se poate reŃine caracterul injust al constrângerii. 
AmeninŃarea ar avea un atare caracter, în condiŃiile în care nu ar reprezenta exerciŃiul unui 
drept legitim.  

Or, în cauză, desfiinŃarea postului de director general s-a decis de AGA prin 
hotărârea nr.130/03.04.2009, necontestată de recurentul T.L.. Prin urmare, încetarea 
contractului de muncă, în temeiul dispoziŃiilor art.65 din Codul muncii şi având ca bază 
hotărârea AGA nr.130/03.04.2009, nu se circumscrie noŃiunii de ameninŃare cu exerciŃiul 
unui drept nelegitim. Acesta avea dreptul conferit de lege de a supune controlului 
judecătoresc o eventuală decizie de încetare a contractului de muncă, instanŃa fiind cea care, 
avea competenŃa verificării îndeplinirii cerinŃelor concedierii raportat la motivele invocate. 

În aceste circumstanŃe nu se poate reŃine vicierea consimŃământului contestatorului 
la semnarea actului adiŃional. 

Curtea notează că angajatorul avea două opŃiuni, aceea de a dispune încetarea 
contractului de muncă ca efect al reorganizării invocate şi opŃiunea, aleasă în speŃă, a 
modificării contractului de muncă al salariatului, cu acordul acestuia, modificare, care a 
vizat cele trei elemente funcŃia, atribuŃiile şi salariul.  

Angajatorul a notificat salariatul despre modificarea contractului prin adresa nr.2784 
din 14.04.2009 şi prin adresa nr.5368 din 13.07.2009. Prin această ultimă adresă a fost 
informat salariatul că acceptul privind modificarea contractului trebuie să fie clar exprimat. 
Prin urmare, contestatorul a avut liberate de decizie în ceea ce priveşte modificarea 
contractului. 

În aceste condiŃii Curtea relevă că actul adiŃional reprezintă acordul de voinŃă a 
părŃilor şi nu un act unilateral al angajatorului. 

Pentru aceste considerente, Curtea constată că prima instanŃă a reŃinut greşit situaŃia 
fapt dedusă judecăŃii şi a pronunŃat o soluŃie netemeinică, actul adiŃional la contractul 
individual de muncă fiind legal emis, în baza art.41(1) din Codul muncii. 

Se impune astfel, în temeiul dispoziŃiilor art.304 ind.1 coroborat cu art.312 C.pr.civ 
admiterea recursului formulat de SC ”L.D.P.” SA Iaşi şi continuat, în numele acesteia de SC 
„M.RL.” Ia şi şi SC „E.” LRJ Iaşi împotriva sentinŃei civile nr. 967/30 04 2010 pronunŃată de 
Tribunalul Iaşi, şi modificarea în tot a acesteia, în sensul respingerii acŃiunii formulate de 
reclamantul T.L.. 

În condiŃiile respingerii acŃiunii se impune respingerea recursului formulat de 
reclamantul T.L. 

10. PrescripŃia dreptului la acŃiune 

Potrivit dispoziŃiilor art. 134 combinat cu art.176 din Codul muncii, în vigoare 
la momentul emiterii deciziei contestate termenul de sesizare a organelor 
de soluŃionare a litigiilor de munca este de 30 de zile de la data 
comunicării sale către salariat. Dreptul la apărare trebuie circumscris 
principiului bunei credinŃe în exercitarea sa, conform art. 725 C.pr.civ., 
astfel încât valorificarea în termen a dreptului de a contesta decizia 
trebuie căutată în atitudinea contestatorului. 

Lipsa de reacŃie a contestatorului raportată la momentul în care a luat la 
cunoştinŃă de măsura de încetare a contractului de muncă, face ca 
principiul bunei credinŃe în exercitarea dreptului său să fie răsturnat. În 
aceste condiŃii, exercitarea dreptului la acŃiune după 5 ani de zile face se 
vădeşte a fi prescrisă, în temeiul dispoziŃiilor art. 176 Codul muncii 
(adoptat prin Legea 10/1972). 

Decizia nr. 1097 din 3 decembrie 2010 
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Prin cererea formulată la data de 15.12.2009 şi înregistrată sub nr.8713/99/2009 pe 
rolul Tribunalului Iaşi contestatorul G.I. a solicitat să se constate nulitatea absolută a 
Deciziei nr. 234/01.01.1996 emisă de pârâta Mitropolia  Brăila , obligarea intimatei la plata 
de daune morale în sumă de 10000 lei şi de daune materiale în sumă de 129.091 lei calculată 
de la data de 1.01.1996 şi până în decembrie 2009, la nivelul salariului pe care l-ar fi avut 
dacă ar fi desfăşurat activitate în cadrul bisericii. 

S-a solicitat şi obligarea intimatei de a emite actele necesare pentru clarificarea 
situaŃiei juridice privind vechimea în muncă. 

 S-a motivat că prin Decizia nr. 234/01.01.1996 s-a dispus desfacerea contractului de 
muncă al contestatorului de către intimată , decizie care nu i-a fost comunicată şi este lovită 
de nulitate absolută întrucât nu s-a efectuat anchetă administrativă pentru a i se aduce la 
cunoştinŃă faptele care îi sunt imputate şi dreptul de a se apăra. 

 S-a precizat că prin Decizia nr. 3/01.01.1996 emisă de intimată s-a dispus 
desfacerea contractului de muncă al contestatorului, împotriva acesteia formulându-se 
contestaŃie, iar prin sentinŃa civilă nr. 219/2004 a Tribunalului Iaşi, rămasă irevocabilă prin 
decizia nr. 404/2004 a CurŃii de Apel Iaşi s-a dispus anularea acestei decizii. 

S-a mai precizat că a aflat că s-a consemnat în cartea sa de muncă că au încetat 
raporturile de muncă cu Mitropolia Brăila , în baza Deciziei nr. 234/01.01.1996, fapt ce l-a 
determinat pe reclamant să solicite instanŃei de judecată ca pârâta să înscrie în cartea de 
muncă a acestuia faptul că raporturile de muncă au încetat în baza deciziei nr. 3/ 1996, 
pârâta făcând aceste menŃiuni datorită sentinŃei nr. 950/ 5.05. 2008. 

 De asemenea, s-a precizat că în cartea de muncă a contestatorului s-a menŃinut 
faptul că s-a desfăcut contractul de muncă prin Decizia nr. 234/01.01.1996, pârâta refuzând 
să-i comunice reclamantului această decizie care reprezintă un act abuziv şi o încălcare 
flagrantă a prevederilor legale şi atribuŃiilor de serviciu ale reprezentanŃilor Mitropoliei , 
întrucât nu se pot emite două decizii cu acelaşi conŃinut, privitor la aceeaşi persoană şi în 
aceeaşi zi. 

 De asemenea, nu se putea emite în cadrul aceleiaşi zile 234 de decizii, atitudinea 
intimatei cauzându-i grave traume psihice deoarece intimata i-a interzis să participe la 
slujbele din cadrul bisericii de rit vechi şi l-a obligat să se angajeze într-un lung şir de 
procese pentru a putea obŃine rezolvarea situaŃiilor nelegale create de reprezentanŃii 
bisericii. 

 În ce primeşte daunele materiale în sumă de 129.091 lei, contestatorul a precizat că 
acestea constau într-un salariu lunar de 773 lei datorat la un număr de 167 luni, calculate de 
la 1.01.1996 până la 1.12.2009, drepturi de care a fost lipsit ca urmare a abuzurilor făcute de 
reprezentanŃii Mitropoliei. 

 Intimata Mitropolia  Brăila , a formulat întâmpinare prin care a invocat excepŃia 
autorităŃii de lucru judecat faŃă de Decizia nr. 404/19.10.2010 a CurŃii de Apel Iaşi şi 
excepŃia tardivităŃii formulării acŃiunii deoarece de la data emiterii deciziei şi până în 
prezent au trecut 14 ani. 

 Pe fondul cererii, s-a solicitat respingerea contestaŃiei deoarece prin Decizia nr. 
234/01.01.1996 contestatorului i s-a desfăcut contractul de muncă, decizia fiind operată în 
carnetul de muncă şi nefiind contestată de către acesta. 

Prin sentinŃa civilă nr.1868 din 29.09.2010 Tribunalul Iaşi respinge excepŃiile 
prescrierii dreptului la acŃiune si autorităŃii de lucru judecat, invocate de către intimată. 

 Admite în parte acŃiunea formulată de către contestatorul G.I. în contradictoriu cu 
intimata Mitropolia . 

 Anulează Decizia nr. 234/01.01.1996,emisă de către intimată. 
 Respinge capetele de cerere privind obligarea intimatei la emiterea actelor necesare 

pentru clarificarea situaŃiei juridice privind vechimea în muncă şi obligarea intimatei la plata 
de daune morale în sumă de 10000 lei şi daune materiale în sumă de 129.091 lei. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie prima instanŃă reŃine că prin Decizia nr. 
234/01.01.1996 s-a desfăcut contractul de muncă al contestatorului cu data de 1.01.1996, 
acesta având funcŃia de preot paroh în localitatea Mahmudia, în baza art. 130 lit. e din Codul 
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Muncii aplicabil la acea dată. 
 FaŃă de excepŃia autorităŃii de lucru judecat invocată de intimata, instanŃa constată 

că aceasta a emis tot la data de 1.01.1996 Decizia nr. 3 prin care s-a dispus desfacerea 
contractului de muncă al contestatorului începând cu data de 1.01.1996, tot în baza art.130 
lit. e din Codul Muncii , 

 Prin sentinŃa civilă nr. 219/ 30.03.2004 ( dosar nr. 14956 /2003 a Tribunalului Iaşi) 
s-a constatat nulitatea absolută a acestei decizii şi s-a dispus reintegrarea contestatorului 
deŃinut anterior, sentinŃă care a rămas irevocabilă prin decizia nr.404/19.10.2004 a CurŃii de 
Apel Iaşi, în ce priveşte constatarea absolută a deciziei nr. 3/1996 cu respingerea capetelor 
de cerere privind reintegrarea contestatorului pe postul deŃinut anterior şi plata drepturilor 
salariale. 

 InstanŃa constată că, în speŃă, nu sunt aplicabile disp. art. 1201 C.civ. nefiind 
identitate de cauză, părŃi şi obiect întrucât în prezenta cauză se contestă o altă decizie emisă 
de pârâtă. 

 FaŃă de excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune invocată de intimată, instanŃa 
constată că aceasta este nefondată deoarece aceasta nu a făcut dovada comunicării deciziei 
nr. 234/ 1.01.1996 către contestator pentru ca, acesta să poată formula contestaŃie în termen 
de 30 de zile, şi instanŃa să poată verifica respectarea termenului de la data comunicării. 

FaŃă de excepŃia nulităŃii absolute a Deciziei nr. 234/01.01.1996 invocată de către 
contestator, instanŃa constată că în baza Legii nr. 10/1972 art. 134, care se aplica la 
momentul emiterii deciziei, exista obligaŃia conducerii unităŃii, atunci când dispunea prin 
dispoziŃie scrisă desfacerea contractului de muncă al angajatului să arate motivele, 
prevederile legale pe care sunt întemeiate, termenele şi organele la care măsura luată se 
poate ataca.  

 InstanŃa constată că Decizia nr. 234/01.01.1996 este emisă fără a se indica motivele, 
termenul şi organul la care măsura poate fi atacată, astfel că se constată că această deciziei 
este lovită de nulitate. 

 FaŃă de capătul de cerere privind obligarea intimatei la emiterea actelor necesare 
pentru clarificarea situaŃiei juridice privind vechimea în muncă, instanŃa constată că nu s-au 
indicat care sunt aceste acte pentru a se putea analiza temeinicia şi legalitatea cererii 

 Cu privire la plata de daune morale, instanŃa constată că contestatorul nu a făcut 
dovada că a suferit o traumă psihică astfel încât să ducă la concluzia că pârâta i-a provocat 
prejudicii de natură a fi reparate prin daune morale. 

 FaŃă de plata de daune materiale în sumă de 129.091 lei instanŃa constată că, 
contestatorul nu a mai desfăşurat activitate în cadrul Mitropolia Brăila, începând cu 
21.03.1996, potrivit considerentelor din Decizia civilă nr. 404/ 2004 a CurŃii de Apel Iaşi, 
astfel că nu s-a făcut dovada că era îndreptăŃit să primească un salariu lunar de 773 lei 
începând cu 01.01.1996 şi până la 1 12.2009. 

 Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs atât contestatorul G.I. cât şi pârâta 
Mitropolia Br ăila. 

1. În motivarea recursului său, contestatorul G.I. arată că în mod nelegal şi 
netemeinic i-a fost respinsă cererea de plată a drepturilor băneşti de care a fost lipsit de la 
data emiterii deciziei -1 ianuarie 1996 şi până în luna decembrie 2009, ca efect al emiterii 
unei decizii abuzive de desfacere a contractului de muncă. 

Mai motivează recurentul că în mod greşit i-a fost respinsă şi cererea de obligare a 
pârâtei la plata daunelor morale. Aceasta deoarece prin măsura luată a fost discreditat în faŃa 
membrilor corpului preoŃesc, cu consecinŃa căderii în dizgraŃia acestora. I s-a interzis lui şi 
familiei sale prezenŃa la slujbele religioase, fiind trimisă o scrisoare în acest sens la 
bisericile din Ńară, fapt ce a însemnat încălcarea dreptului la alegerea liberă a credinŃei şi i-a 
provocat traume psihice. 

Mai motivează recurentul că în mod greşit i-a fost respinsă şi cererea de obligare a 
pârâtei la emiterea actelor necesare clarificării situaŃiei sale juridice, dat fiind faptul că în 
cartea de muncă este făcută şi menŃiunea existenŃei deciziei nr.3/1996. InstanŃa nu şi-a 
exercitat rolul activ, în senul că nu i-a cerut să indice expres care sunt actele la care se 
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referă. 
2. În motivarea recursului său, pârâta Mitropolia Br ăila arată că instanŃa de fond a 

soluŃionat în mod greşit excepŃiile prescrierii dreptului la acŃiune, tardivităŃii, autorităŃii de 
lucru judecat şi inadmisibilităŃii acŃiunii. 

Motivează recurentul că menŃiunea emiterii deciziei nr.234/01.01.1996 a fost făcută 
în carnetul de muncă, act ce s-a aflat la contestator. Este tardiv ca după de 14 ani acesta să 
mai fie în termenul de contestare a deciziei. Contestatorul a părăsit locul de muncă la data 
de 21.03.1996, când a predat inventarul. 

Recurentul – intimat G.I. a formulat întâmpinare la recursul declarat de pârâta 
Mitropolia Brăila, solicitând respingerea acestuia. A depus la dosar şi concluzii scrise. 

În recurs părŃile au depus la dosar înscrisuri. 
Examinând probele cauzei, în raport de motivele de recurs invocate de ambele părŃi, 

apărările formulate şi dispoziŃiile legale aplicabile, Curtea reŃine următoarele: 
Curtea observă că în discuŃie este verificarea legalităŃii şi temeiniciei Deciziei nr. 

234/01.01.1996 emisă de Mitropolia Brăila, prin care s-a desfăcut contractul de muncă al 
contestatorului cu data de 1.01.1996, acesta având funcŃia de preot paroh în localitatea 
Mahmudia, în baza art. 130 lit. e din Codul Muncii aplicabil la acea dată. 

Curtea constată că prima instanŃă a soluŃionat în mod greşit excepŃia prescrierii 
dreptului la acŃiune. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 134 combinat cu art.176 din Codul muncii, în vigoare la 
momentul emiterii deciziei contestate termenul de sesizare a organelor de soluŃionare a 
litigiilor de munca este de 30 de zile de la data comunicării sale către salariat. 

Este de principiu că, decizia trebuie comunicată în scris salariatului în ideea de 
asigurarea a garanŃiei ocrotirii dreptului la apărare faŃă de măsura dispusă de angajator.  

Curtea notează că dreptul la apărare trebuie circumscris principiului bunei credinŃe 
în exercitarea sa, conform art. 725 C.pr.civ., astfel încât valorificarea în termen a dreptului 
de a contesta decizia nr. 234 din 01 01 1996 trebuie căutată în atitudinea contestatorului. 

Nu există dovezi că decizia nr. 234 din 01.01.1996 i-a fost comunicată în scris 
contestatorului G.I. .  

Pornind de la rolul comunicării, avut în vedere de legiuitor la redactarea textului, 
Curtea relevă, însă, că acesta a fost atins, în sensul în care salariatul a avut cunoştinŃă de 
decizia supusă cercetării judecătoreşti, cel târziu la data de 19.12.3003, dată la care a 
formulat contestaŃia ce a format obiectul dosarului nr.14956/2003 a Tribunalului Iaşi, 
finalizat cu sentinŃa civilă nr.219/2004. În considerentele acestei hotărâri se reŃine că în 
motivarea contestaŃiei contestatorul G.I. a făcut trimitere la decizia nr.234 din 01.01.1996 şi 
că a depus în probaŃiune copia cărŃii de muncă, ce la poziŃia 40 face referire la aceeaşi 
decizie.  

Urmărind firul evenimentelor, Curtea constată că la data de contestatorul G.I. s-a 
adresat cu cerere Mitropoliei Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi Brăila în vederea comunicării 
deciziei nr.234 din 01.01.1996.  

Ulterior, în cadrul dosarului nr.22029/245/2007 al Judecătoriei Iaşi (sentinŃa de 
respingere a acŃiunii fiind recurată la Tribunalul Iaşi, instanŃă care s-a pronunŃat prin decizia 
nr.950/05.05.2008), contestatorul G.I. a adus în discuŃie aceeaşi decizie nr.234 din 
01.01.1996. 

Mai mult, Curtea observă că recurentul – contestator G.I. a fost înscris la pensie de 
invaliditate în baza deciziei nr.2446449/15.04.2005, drepturile fiind stabilite începând cu 
data de 01.03.2005. Ca atare, acesta avea reprezentarea încetării raporturilor de muncă cu 
Mitropolia Brăila. 

În aceste circumstanŃe, Curtea constată că atitudinea recurentul – contestator G.I. a 
contribuit în mod evident la pierderea ocrotirii dreptului pe calea acŃiunii în justiŃie. În plus 
este greu de înŃeles că acesta a lăsat să treacă 5 ani de la momentul când a cunoscut de 
decizie pentru a o supune controlului judecătoresc. Lipsa de reacŃie a contestatorului 
raportată la momentul în care a luat la cunoştinŃă de măsura de încetare a contractului de 
muncă, face ca principiul bunei credinŃe în exercitarea dreptului său să fie răsturnat. 
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În aceste condiŃii, exercitarea dreptului la acŃiune după 5 ani de zile face se vădeşte a 
fi prescrisă, în temeiul dispoziŃiilor art. 176 Codul muncii ( adoptat prin Legea 10/1972). 

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul dispoziŃiilor art.304 ind.1 C.pr.civ. şi 
art. 312 al.1 C.pr.civ. a admis recursul formulat de Mitropolia Brăila împotriva sentinŃei 
civile nr. 1868/29 09 2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi, sentinŃă pe care a modificat-o în 
parte în sensul admiterii excepŃiei prescrierii dreptului la acŃiune şi respingerii contestaŃia 
formulată de contestatorul G.I. împotriva deciziei nr. 234 din 01.01.1996 emisă de 
Mitropolia Brăila. 

Au fost menŃinut restul dispoziŃiilor sentinŃei recurate ce nu sunt contrare prezentei 
decizii, referitoare la respingerea autorităŃii de lucru judecat şi a capetelor de cerere privind 
obligarea intimatei la emiterea actelor necesare pentru clarificarea situaŃiei juridice privind 
vechimea în muncă şi obligarea intimatei la plata de daune morale în sumă de 10000 lei şi 
daune materiale în sumă de 129.091 lei. 

În condiŃiile respingerii contestaŃiei, Curtea a respins recursul formulat de 
contestatorul G.I. împotriva aceleiaşi sentinŃe. 

11. Răspundere patrimonială – În cazul existenŃei unei obligaŃii 
impuse printr-o modificare legislativă nu este necesară şi 
modificarea fişei postului pentru a se stabili încălcarea unei 
atribuŃii de serviciu 

Atât timp cât obligaŃia virării impozitului pe profit către bugetul local, în loc 
de bugetul de stat, a fost impusă prin art. 33 alin. 2 din Legea 414/2002, 
astfel cum a fost modificat prin OG 36/2003 (publicată în MO 
68/02.02.2003), fiind vorba despre o obligaŃie stabilită printr-un act 
normativ, în virtutea principiului ,,nemo legem ingnorare censetur” 
(nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii), nu se poate susŃine că 
pârâta nu a încălcat o atribuŃie de serviciu pentru considerentul că în 
cuprinsul fişei postului său este cuprinsă doar obligaŃia de a lua măsuri 
pentru efectuarea la termen a vărsămintelor ca venituri la bugetul de stat, 
nu şi obligaŃia de a vira impozitul pe profit către bugetul local. Astfel, fişa 
postului se consideră completată/modificată implicit, prin modificarea 
dispoziŃiilor legale, pe care pârâta era obligată să le cunoască, 
neputându-se reŃine în apărarea sa împrejurarea că serviciul metodologie 
din cadrul DGFP nu a anunŃat modificarea prevederilor legale referitoare 
la viramentul impozitului pe profit. 

Decizia nr. 795 din 5 octombrie 2010  

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr. 7792/99/26.10.2009, reclamanta 
S.C. „L.D.P.” S.A. a chemat în judecată pe pârâta R.D.-R., solicitând obligarea acesteia la 
plata sumei de 82.449,77 lei cu titlu de prejudiciu şi a cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acŃiunii, reclamanta a susŃinut că este societate cu capital integral de 
stat, având ca acŃionar unic Consiliul JudeŃean Iaşi. În perioada 01.01.1998 – 01.10.2006, 
pârâta a fost angajata societăŃii pe postul de director economic. Potrivit art. 6.14 din fişa 
postului, pârâta trebuia să ia măsuri pentru întocmirea şi executarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli, precum şi pentru efectuarea în termen, în cuantumul stabilit, a vărsămintelor ca 
venituri la bugetul de stat. Or, până în luna octombrie 2006, pârâta nu a respectat obligaŃia 
de plată a sumelor datorate la bugetul local cu titlu de impozit pe profit, conform art. 33 din 
Legea nr. 414/2002, virând în mod eronat impozitul pe profit în contul bugetului de stat şi 
nu în contul bugetului local. Astfel, s-a creat un prejudiciu în valoare de 79.963,31 lei 
reprezentând suma stabilită de Consiliul JudeŃean Iaşi cu titlu de majorări de întârziere 
pentru efectuarea cu întârziere a viramentului impozitului pe profit pentru anul 2005 şi 
semestrul I 2006, sumă pe care societatea a achitat-o. Aceste majorări au fost stabilite de 
acŃionarul unic, Consiliul JudeŃean Iaşi, în momentul constatării în anul 2007 a efectuării 
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greşite a viramentului impozitului pe profit în contul bugetului de stat şi nu în contul 
bugetului său. 

A mai susŃinut reclamanta că, pentru a achita debitul, societatea s-a îndreptat 
împotriva ANAF – DGFP Iaşi şi AFP Iaşi, acŃiune care însă a fost respinsă prin sentinŃa 
civilă nr. 9180/03.07.2009, sentinŃă în care s-a reŃinut că reclamanta a fost cea care nu a 
cunoscut prevederile legale intrate în vigoare începând cu decembrie 2003, virând în mod 
greşit sumele datorate cu titlu de impozit pe profit. În acest dosar a fost achitată o taxă de 
timbru în valoare de 2.846,46 lei. 

Reclamanta a precizat că pârâta şi-a executat în mod defectuos atribuŃiile, nu a 
efectuat la timp plata sumelor datorate la bugetul local cu titlu de impozit pe profit, fapt ce a 
condus la prejudiciul de 79.963,31 lei reprezentând majorări de întârziere.  

În motivarea poziŃiei sale procesuale, pârâta a susŃinut că, la momentul începerii 
activităŃii, ca urmare a unor datorii mari la bugetul de stat, societatea a reuşit să obŃină o 
convenŃie de eşalonare a datoriilor. În perioada în cauză, a avut obligaŃia de a respecta 
convenŃia de eşalonare încheiată cu FinanŃele Publice, prin care datoriile restante erau plătite 
gradual, cu scutire de penalităŃi, numai în măsura în care în acelaşi timp erau achitate şi 
ratele curente de impozit pe profit. Impozitul pe profit se achita la bugetul de stat. Ulterior, 
ca urmare a unor modificări legislative, impozitul pe profit a fost datorat către bugetul local, 
respectiv bugetul judeŃului Iaşi administrat de Consiliul JudeŃean. Prin convenŃia de 
eşalonare, obligaŃia de plată a ratei de eşalonare convenită era condiŃionată de viramentul în 
acelaşi timp al ratei curente de impozit pe profit către acelaşi beneficiar – bugetul de stat. 
Această convenŃie nu a fost modificată după modificarea legislaŃiei incidente. În anul 2006 
Consiliul JudeŃean a constatat nevirarea impozitului pe profit, iar după sesizarea organelor 
fiscale centrale, acestea au restituit sumele primite cu titlu de impozit pe profit. Organele 
fiscale nu au restituit şi sumele reprezentând penalităŃi de întârziere calculate la momentul 
plăŃii, pentru achitarea întârziată a impozitului pe profit, sumă care s-ar fi compensat cu cele 
pretinse prin prezenta acŃiune. Aceste sume au rămas în continuare la stat, ca sume 
nedatorate, faŃă de care răspunderea sa ca salariat nu poate fi decât subsidiară. 

A mai susŃinut pârâta că majorările de întârziere în cuantum de 79.963,31 lei nu 
trebuiau imputate societăŃii, trebuind a fi contestate pe calea contenciosului fiscal în vederea 
anulării deciziilor de impunere. Mai mult, prejudiciul pretins nu a fost consecinŃa exclusivă 
a unei eventuale erori a sa, ci a existat un concurs de factori care constituie argumente de 
exonerare sau de atenuare a eventualei răspunderi a sa. Astfel, societatea a fost controlată de 
inspectorii DGFP, nefiind sesizată nici o neregulă, iar serviciul metodologie din cadrul 
DGFP nu a anunŃat modificarea prevederilor legale referitoare la viramentul impozitului pe 
profit, în condiŃiile în care convenŃia de eşalonare era în vigoare şi nu a fost modificată. De 
asemenea, Consiliul JudeŃean Iaşi, unic acŃionar al reclamantei, nu a sesizat nedepunerea 
nici unei declaraŃii de venit din partea reclamantei ulterior modificărilor legislative, iar 
cenzorii societăŃii nu au identificat nici o neregulă în rapoartele lor anuale privind 
viramentele impozitului pe profit. Pârâta a mai precizat faptul că reclamanta a promovat o 
acŃiune pentru a recupera pretinsul prejudiciu în contradictoriu cu ANAF – DGFP şi AFP 
Iaşi, acŃiune pe care a pierdut-o în primă instanŃă. Astfel, pentru acelaşi prejudiciu au fost 
formulate două acŃiuni distincte în justiŃie, în contradictoriu cu persoane diferite, 
împrejurare nelegală. 

Tot prin întâmpinarea formulată, pârâta a invocat excepŃia lipsei calităŃii procesuale 
active a reclamantei, excepŃia lipsei calităŃii de reprezentant a numitei G.G. şi excepŃia 
inadmisibilităŃii capătului de cerere referitor la plata contravalorii cheltuielilor de judecată 
efectuate într-un dosar în care nu a fost parte. 

La termenul de judecată din 10.03.2010, pârâta a invocat excepŃia inadmisibilităŃii 
acŃiunii în capătul principal de cerere. 

La termenul de judecată din 26.03.2010, instanŃa a respins excepŃiile invocate în 
cauză de pârâtă, respectiv excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a reclamantei, excepŃia 
lipsei calităŃii de reprezentant a numitei G.G., excepŃia inadmisibilităŃii celui de-al doilea 
capăt de cerere şi excepŃia inadmisibilităŃii primului capăt de cerere pentru lipsa condiŃiilor 
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de exercitare a acŃiunii. 
Prin sentinŃa civilă nr. 1128/20.05.2010, Tribunalul Iaşi a respins acŃiunea formulată 

de reclamanta S.C. „L.D.P.” S.A. în contradictoriu cu pârâta R.D.-R.; a respins cererea 
pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. 

Pentru a se pronunŃa astfel, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Pârâta R.D.-R. a fost salariata reclamantei S.C. „L.D.P.” S.A. începând cu data de 

05.08.2002, aceasta fiind angajată pe funcŃia de director economic, conform deciziei nr. 
1276/05.08.2002. 

Conform pct. 6.6 din fişa postului, reclamanta avea obligaŃia de a lua măsuri pentru 
întocmirea şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi pentru efectuarea la 
termen, în cuantumul stabilit, a vărsămintelor ca venituri la bugetul de stat.  

Prin acŃiunea introductivă, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 
79.963,31 lei reprezentând prejudiciu cauzat societăŃii. A susŃinut reclamanta că această 
sumă reprezintă majorările de întârziere stabilite de Consiliul JudeŃean Iaşi ca urmare a 
virării cu întârziere a impozitului pe profit pentru anul 2005 şi semestrul I 2006. 

În anul 2002 s-a încheiat o convenŃie de eşalonare la plată între reclamantă şi pârâtă, 
datoriile restante fiind plătite eşalonat, cu scutire de penalităŃi, numai în măsura în care erau 
achitate obligaŃiile curente la bugetul de stat. 

S-a mai reŃinut de către instanŃă că iniŃial impozitul pe profit a constituit venit la 
bugetul de stat. Ulterior, prin Legea nr. 414/2002, s-a prevăzut că impozitul pe profit datorat 
de societăŃile comerciale în care consiliul judeŃean este acŃionar majoritar constituie venit al 
bugetului local respectiv. În anul 2005 şi semestrul I 2006, impozitul pe profit a fost virat tot 
la bugetul de stat şi nu la bugetul local, conform prevederilor legale. Urmare a virării cu 
întârziere a impozitului pe profit în contul bugetului local, Consiliul JudeŃean Iaşi a calculat 
şi stabilit majorări de întârziere în sumă de 79.963,31 lei. În acest sens, a fost emis de către 
Consiliul JudeŃean Iaşi titlul de creanŃă nr. 11074/01.11.2006. 

Potrivit disp. art. 270 Codul muncii, salariaŃii răspund patrimonial, în temeiul 
normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse 
angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. Astfel, pentru a exista răspundere 
patrimonială, este necesar să fie întrunite cumulativ următoarele condiŃii: calitatea de 
salariat la angajatorul păgubit a celui care a produs paguba; fapta ilicită şi personală a 
salariatului, săvârşită în legătură cu munca sa; prejudiciul cauzat patrimoniului 
angajatorului; raportul de cauzalitate între fapta ilicit ă şi prejudiciu; vinovăŃia (culpa) 
salariatului. Numai întrunirea cumulativă a acestor condiŃii poate atrage răspunderea 
patrimonială, lipsa uneia dintre condiŃiile enumerate înlăturând răspunderea. 

În ceea ce priveşte fapta ilicită şi personală a salariatului, instanŃa a reŃinut că, pentru 
stabilirea răspunderii patrimoniale, caracterul ilicit al faptei se analizează în raport cu 
obligaŃiile de serviciu ale salariatului prevăzute în contractul individual de muncă şi în fişa 
postului. Astfel, în literatura de specialitate se arată că angajatorul trebuie să dovedească ce 
sarcini de serviciu avea salariatul, sarcini a căror neîndeplinire sau îndeplinire 
necorespunzătoare a creat prejudiciul respectiv.  

O altă condiŃie necesară pentru existenŃa răspunderii patrimoniale o constituie 
vinovăŃia salariatului. Astfel, vinovăŃia este elementul subiectiv al răspunderii şi constă în 
atitudinea psihică a persoanei fizice faŃă de fapta sa şi faŃă de consecinŃele ei păgubitoare, 
implicând conştiinŃa încălcării unor relaŃii sociale. VinovăŃia presupune atât discernământul 
autorului, deci capacitatea sa de a-şi reprezenta legătura dintre faptă şi rezultatul negativ, 
ilicit, antisocial al acesteia, cât şi voinŃa liberă în desfăşurarea conduitei sale.  

Or, în speŃă, instanŃa a reŃinut că pârâta nu a făcut dovada îndeplinirii cumulative a 
condiŃiilor necesare pentru atragerea răspunderii patrimoniale, respectiv nu a făcut dovada 
faptei ilicite şi personale a salariatului şi a vinovăŃiei acestuia.  

Astfel, suma de 79.963,31 lei reprezintă majorări de întârziere stabilite de Consiliul 
JudeŃean Iaşi ca urmare a virării cu întârziere a impozitului pe profit în contul bugetului 
local. Or, potrivit fişei postului pârâtei, pct. 6.6, aceasta avea obligaŃia de a lua măsuri 
pentru efectuarea la termen, în cuantumul stabilit, a vărsămintelor ca venituri la bugetul de 
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stat. În consecinŃă, atât timp cât din cuprinsul fişei postului pârâtei nu rezultă că aceasta 
avea obligaŃia de a vira impozitul pe profit către bugetul local, instanŃa a constatat că nu se 
poate reŃine nici culpa acesteia în virarea cu întârziere a impozitului pe profit pentru anii 
2005 şi semestrul I 2006 la bugetul local. Din cuprinsul fişei postului pârâtei rezultă doar 
obligaŃia de a lua măsuri pentru efectuarea la termen a vărsămintelor ca venituri la bugetul 
de stat, fără a fi stipulată vreo obligaŃie în sarcina acesteia referitoare la virarea impozitului 
pe profit către bugetul local. Raportat la atribuŃiile prevăzute în fişa postului, instanŃa a 
reŃinut că virarea impozitului pe profit cu întârziere la bugetul local nu îi este imputabilă 
pârâtei. Mai mult, instanŃa a reŃinut şi faptul că însăşi reclamanta, în adresa nr. 
9597/05.02.2007, a precizat că răspunderea materială pentru suma de 79.963,31 lei nu îi 
aparŃine şi că există condiŃiile pentru stabilirea răspunderii ANAF – DGFP Iaşi, instituŃie 
care, prin toate acŃiunile de control derulate, a stabilit destinaŃia obligaŃiei de plată cu titlu de 
impozit pe profit ca fiind alta decât bugetul Consiliului JudeŃean Iaşi. De asemenea, din 
adresa nr. 18536/26.02.2007 rezultă că acŃionarul unic, Consiliul JudeŃean Iaşi, nu a solicitat 
în perioada 2004 – iunie 2006 transferul sumelor la bugetul local. 

În consecinŃă, faŃă de toate probele administrate în cauză, instanŃa a reŃinut că 
prejudiciul cauzat reclamantei în sumă de 79.963,31 lei nu este rezultatul faptei ilicite şi 
personale a pârâtei, faptă săvârşită cu vinovăŃie. 

ReŃinând că reclamanta, căreia îi revenea sarcina probei conform disp. art. 287 
Codul muncii, nu a făcut dovada îndeplinirii tuturor condiŃiilor necesare pentru antrenarea 
răspunderii patrimoniale a salariatei, instanŃa a reŃinut că este neîntemeiată cererea acesteia 
de obligare a pârâtei la plata sumei de 79.963,31 lei. 

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata sumei de 
2846,46 lei reprezentând taxă de timbru achitată în dosarul nr. 100/245/2008 al Judecătoriei 
Iaşi, instanŃa a constatat că şi această cerere este neîntemeiată. Astfel, răspunderea 
patrimonială se poate angaja doar dacă există o faptă ilicit ă, săvârşită cu vinovăŃie, în 
legătură cu serviciul. Or, suma de 2846,46 lei reprezintă o taxă de timbru achitată de către 
reclamantă într-un dosar în care pârâta nu a fost parte, astfel încât nu se poate susŃine că 
această sumă reprezintă un prejudiciu cauzat reclamantei ca urmare a faptei ilicite a pârâtei 
săvârşită în legătură cu munca sa.  

Raportat tuturor considerentelor expuse, instanŃa a constatat că este neîntemeiată 
acŃiunea formulată de reclamanta S.C. „L.D.P.” S.A. în contradictoriu cu pârâta R.D.-R., şi 
a respins-o. 

Cât priveşte cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de 
judecată, instanŃa a constatat că aceasta este neîntemeiată, având în vedere faptul că în speŃă 
nu s-a făcut dovada cuantumului acestor cheltuieli. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamanta S.C. L.D.P. S.A. Iaşi, 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie şi susŃinând că în mod greşit instanŃa de fond 
a apreciat că nu a probat caracterul ilicit al faptei cauzatoare de prejudicii. 

Pârâta a avut calitatea de director economic, având obligaŃia să cunoască şi să aplice 
legislaŃia fiscală. Ori aceasta, necunoscând destinaŃia corectă a impozitului pe profit, a virat 
banii într-un alt cont decât cel corect şi, în plus, a stat în pasivitate o lungă perioadă de timp, 
creând premisele acumulării penalităŃilor de întârziere. 

A susŃinut recurenta că în fişa postului nu pot fi cuprinse cu exactitate toate 
operaŃiunile contabile pe care salariatul trebuie să le desfăşoare, însă, în speŃă, nu s-a 
contestat nici măcar de către pârâtă faptul că virarea impozitului pe profit era atribuŃia sa de 
serviciu. 

Astfel, recurenta a considerat că s-a probat faptul că o greşeală profesională, făcută 
de salariat în timpul exercitării atribuŃiilor sale de serviciu, a produs o pagubă angajatorului, 
fiind îndeplinite cerinŃele prevăzute în art. 270 din Codul muncii. 

A mai susŃinut recurenta că în mod greşit instanŃa de fond a invocat adresa nr. 
5957/2007, în care s-a afirmat că societăŃii nu îi revine răspunderea pentru plata acestei 
sume şi că răspunderea îi revine ANAF, în condiŃiile în care există o sentinŃă irevocabilă în 
care se susŃine contrariul. 
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A considerat recurenta că a făcut demersurile posibile pentru a încerca recuperarea 
acestei sume şi că a formulat prezenta acŃiune în ultimă instanŃă, când s-a dovedit că vina 
intimatei este indubitabilă. 

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului pentru 
considerentele ce au fost invocate şi în faŃa instanŃei de fond. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile, curtea de apel a constatat că recursul reclamantei S.C. L.D.P. 
S.A. Iaşi este fondat, în limitele şi pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare. 

Potrivit disp. art. 270 Codul muncii, salariaŃii răspund patrimonial, în temeiul 
normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse 
angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. Aşa cum a reŃinut şi prima instanŃă, 
pentru a exista răspundere patrimonială, este necesar să fie întrunite cumulativ următoarele 
condiŃii: calitatea de salariat la angajatorul păgubit a celui care a produs paguba; fapta ilicită 
şi personală a salariatului, săvârşită în legătură cu munca sa; prejudiciul cauzat 
patrimoniului angajatorului; raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu; vinovăŃia 
(culpa) salariatului. Numai întrunirea cumulativă a acestor condiŃii poate atrage răspunderea 
patrimonială, lipsa uneia dintre condiŃiile enumerate înlăturând răspunderea. 

Or, în speŃă, în mod greşit instanŃa de fond a reŃinut că reclamanta nu a făcut dovada 
îndeplinirii cumulative a condiŃiilor necesare pentru atragerea răspunderii patrimoniale, 
respectiv nu a făcut dovada faptei ilicite şi personale a salariatului şi a vinovăŃiei acestuia.  

În perioada 05.08.2002 – 01.10.2006, pârâta a fost angajata societăŃii reclamante pe 
postul de director economic. 

În ceea ce priveşte fapta ilicită şi personală a salariatului, instanŃa a reŃinut că, pentru 
stabilirea răspunderii patrimoniale, caracterul ilicit al faptei se analizează în raport cu 
obligaŃiile de serviciu ale salariatului prevăzute în contractul individual de muncă şi în fişa 
postului. Or, potrivit fişei postului pârâtei, pct. 6.6, aceasta avea obligaŃia de a lua măsuri 
pentru efectuarea la termen, în cuantumul stabilit, a vărsămintelor ca venituri la bugetul de 
stat. În consecinŃă, atât timp cât din cuprinsul fişei postului pârâtei nu rezultă că aceasta 
avea obligaŃia de a vira impozitul pe profit către bugetul local, instanŃa a constatat că nu se 
poate reŃine nici culpa acesteia în virarea cu întârziere a impozitului pe profit pentru anii 
2005 şi semestrul I 2006 la bugetul local. Din cuprinsul fişei postului pârâtei rezultă doar 
obligaŃia de a lua măsuri pentru efectuarea la termen a vărsămintelor ca venituri la bugetul 
de stat, fără a fi stipulată vreo obligaŃie în sarcina acesteia referitoare la virarea impozitului 
pe profit către bugetul local. 

Însă, instanŃa a omis faptul că obligaŃia virării impozitului pe profit către bugetul 
local, în loc de bugetul de stat, a fost impusă prin art. 33 alin. 2 din Legea 414/2002, astfel 
cum a fost modificat prin OG 36/2003 (publicată în MO 68/02.02.2003). Astfel, potrivit art. 
33 ,,(1) ObligaŃiile fiscale reglementate prin prezenta lege sunt venituri ale bugetului de stat. 
(2) Ca excepŃie de la prevederile alin. (1), impozitul pe profit, dobânzile/majorările de 
întârziere şi amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale şi a 
consiliilor judeŃene, precum şi cele datorate de societăŃile comerciale în care consiliile locale 
şi/sau consiliile judeŃene sunt acŃionari majoritari sunt venituri ale bugetelor locale 
respective”. Fiind vorba despre o obligaŃie stabilită printr-un act normativ, în virtutea 
principiului ,,nemo legem ingnorare censetur” (nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii), 
nu se poate susŃine că pârâta nu a încălcat o atribuŃie de serviciu pentru considerentul că în 
cuprinsul fişei postului său este cuprinsă doar obligaŃia de a lua măsuri pentru efectuarea la 
termen a vărsămintelor ca venituri la bugetul de stat, nu şi obligaŃia de a vira impozitul pe 
profit către bugetul local. Astfel, fişa postului se consideră completată/modificată implicit, 
prin modificarea dispoziŃiilor legale, pe care pârâta era obligată să le cunoască, neputându-
se reŃine în apărarea sa împrejurarea că serviciul metodologie din cadrul DGFP nu a anunŃat 
modificarea prevederilor legale referitoare la viramentul impozitului pe profit. 

Prejudiciul produs reclamantei ca urmare a virării cu întârziere a impozitului pe 
profit în contul bugetului local (în sem. II 2006, după sesizarea organelor fiscale centrale) 
este cert, constituindu-se din majorările de întârziere în sumă de 79.963,31 lei, calculate de 
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Consiliul JudeŃean Iaşi conform titlului de creanŃă nr. 11074/01.11.2006. Acest titlu nu a 
fost contestat, iar în prezentul cadru procesual nu poate fi analizată legalitatea acestuia, 
astfel încât apărările intimatei-pârâte în acest sens sunt irelevante. 

În ceea ce priveşte raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, este 
indubitabil că încălcarea repetată de către pârâtă (pe perioada 2003-2006) a atribuŃiei sale de 
serviciu - de a efectua viramentele impozitului pe profit conform legii - a condus la 
producerea prejudiciului în patrimoniul societăŃii, prejudiciu constând în majorările de 
întârziere calculate de la momentul datorării şi până la momentul restituirii de către organele 
fiscale centrale a sumelor primite cu titlu de impozit pe profit. 

În ceea ce priveşte vinovăŃia pârâtei, este evident că există sub forma culpei, aceasta 
fiind obligată să cunoască dispoziŃiile legale în domeniul său de activitate, ştiut fiind că 
nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoaşterea legii. 

În atare condiŃii, sunt întrunite toate condiŃiile legale cerute de art. 270 alin. 1 Codul 
muncii pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâtei în ceea ce priveşte majorările de 
întârziere în cuantum de 79.963,31 lei, sentinŃa primei instanŃe fiind nelegală şi netemeinică 
sub acest aspect. 

Împrejurarea că exista o convenŃie de eşalonare condiŃionată de viramentul în acelaşi 
timp al ratei curente de impozit pe profit către acelaşi beneficiar – bugetul de stat, care nu a 
fost modificată după modificarea legislaŃiei incidente nu este de natură a exonera pârâta de 
răspundere. De asemenea, organele fiscale nu aveau obligaŃia de a restitui şi sumele 
reprezentând penalităŃi de întârziere – aşa cum a susŃinut pârâta -, ci doar de a restitui 
impozitul pe profit încasat necuvenit, obligaŃie pe care şi-au îndeplinit-o la momentul 
sesizării f ăcute de Consiliul JudeŃean Iaşi, în sem. II 2006.  

Sunt irelevante sub aspectul răspunderii patrimoniale a pârâtei împrejurările că 
societatea a fost controlată de inspectorii DGFP, nefiind sesizată nici o neregulă, că unicul 
acŃionar al reclamantei, Consiliul JudeŃean Iaşi, nu a sesizat nedepunerea nici unei declaraŃii 
de venit din partea societăŃii ulterior modificărilor legislative, iar cenzorii societăŃii nu au 
identificat nici o neregulă în rapoartele lor anuale privind viramentele impozitului pe profit. 
Aceste împrejurări au concurat la extinderea prejudiciului, dar producerea prejudiciului se 
datorează exclusiv încălcării repetate de către pârâtă (până în sem. I 2006 inclusiv) a 
obligaŃiei de serviciu referitoare la virarea către bugetul local a impozitului pe profit ulterior 
modificării legislative intervenite în anul 2003. 

Împrejurarea – reŃinută de prima instanŃă - că însăşi reclamanta, în adresa nr. 
9597/05.02.2007, a precizat că răspunderea materială pentru suma de 79.963,31 lei nu îi 
aparŃine şi că există condiŃiile pentru stabilirea răspunderii ANAF – DGFP Iaşi, instituŃie 
care, prin toate acŃiunile de control derulate, a stabilit destinaŃia obligaŃiei de plată cu titlu de 
impozit pe profit ca fiind alta decât bugetul Consiliului JudeŃean Iaşi, nu este de natură a 
exonera pârâta de răspunderea prevăzută de art. 270 alin. 1 Codul muncii. De altfel, 
demersul juridic al reclamantei în sensul de a recupera prejudiciul pe altă cale decât de la 
persoana responsabilă de producerea lui a fost respins prin sent. civ. nr. 9180/03.07.2009 a 
Judecătoriei Iaşi, devenită irevocabilă. 

Însă taxa de timbru de 2846,46 lei achitată în cursul procesului finalizat prin sent. 
civ. nr. 9180/03.07.2009 a Judecătoriei Iaşi nu-i poate fi imputată pârâtei, care nu avea nici 
o atribuŃie în acest sens, şi nu poate fi răspunzătoare de demersurile juridice greşite ale 
societăŃii ulterioare încetării raporturilor sale de muncă. Ca atare, solicitarea reclamantei 
privind obligarea pârâtei la plata sumei de 2846,46 lei este neîntemeiată, fiind corect 
respinsă de instanŃa de fond. 

Raportat tuturor considerentelor expuse, constatând că în speŃă sunt incidente 
motivele prevăzute de art. 304 pct. 9 şi 304 ind. 1 Cod proc.civ., în baza disp. art. 312 alin. 1 
Cod proc.civ., curtea de apel a admis recursul reclamantei şi a modificat în tot sentinŃa 
atacată, în sensul admiterii în parte a acŃiunii formulate de reclamanta S.C. „L.D.P.” S.A. în 
contradictoriu cu pârâta R.D.-R. şi obligării pârâtei, în temeiul art. 270 alin. 1 din Codul 
muncii, la plata către reclamantă a despăgubirilor civile în sumă de 79.963,31 lei. 
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12. Inegalitatea vârstei de pensionare între bărbaŃi şi femei. Lipsa 
condiŃiilor necesare antrenării r ăspunderii statului din 
perspectiva dreptului comunitar 

ReŃinând că nu există o jurisprudenŃă bine stabilită a CurŃii în domeniul 
egalităŃii vârstei de pensionare, iar prin hotărârea recentă în cauza C-
559/07 Comisia contra Grecia, instanŃa comunitară s-a pronunŃat în 
procedura de infringement doar asupra pensiilor ocupaŃionale, precum şi 
faptul că legea naŃională este în curs de modificare (în sensul creşterii şi 
aducerii vârstei de pensionare a femeilor la nivelul vârstei de pensionare 
a bărbaŃilor, şi nu invers), Curtea de Apel a constatat că nu este 
îndeplinită condiŃia necesară ca încălcarea normei de către stat să fie 
suficient de serioasă, astfel încât nu poate fi antrenată răspunderea 
statului, în sensul obligării Casei JudeŃene de Pensii la acordarea către 
reclamant a pensiei pentru limită de vârstă în condiŃiile stabilite de legea 
naŃională în cazul femeilor. 

Decizia nr. 807 din 5 octombrie 2010  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. 658/89/09.03.2010, 
contestatorul C.S. a contestat Decizia nr. 104831 din 25.01.2010 emisă de către intimata 
Casa JudeŃeană de Pensii Vaslui, solicitând anularea acesteia, obligarea intimatei la emiterea 
unei decizii de acordare a pensie pentru limită de vârstă pe baza unei vârste standard de 
pensionare de 60 de ani şi un stagiu complet de cotizare de 30 de ani începând cu data de 
02.01.2010 şi obligarea intimatei la plata diferenŃelor dintre pensia pentru limită de vârstă 
cuvenită şi pensia anticipată parŃială încasată de la 02.01.2010 până la zi.  

În motivarea contestaŃiei, contestatorul a susŃinut că a formulat o cerere de acordare 
a pensiei anticipate parŃiale, iar intimata Casa JudeŃeană de Pensii Vaslui a admis această 
cerere, emiŃând în acest sens Decizia nr. 104831 din 25.01.2010 privind acordarea pensiei 
anticipate parŃiale. 

A mai arătat contestatorul că, pentru ieşirea la pensie pentru limită de vârstă, vârsta 
standard de pensionare pentru bărbaŃi este de 65 de ani şi trebuie realizat un stagiu de 
cotizare de 35 de ani, iar pentru femei vârsta standard de pensionare este de 60 de ani şi 
stagiul de cotizare este de 30 de ani, condiŃii cu mult mai avantajoase pentru acestea din 
urmă.  

A susŃinut că, în conformitate cu prevederile art. 141 din Tratatul Uniunii Europene, 
este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, învederând că în cauza C - 559/07 
Comisia vs. Grecia, Curtea a statuat că persoanele de sex masculin sunt dezavantajate în 
raport cu persoanele de sex feminin având în vedere că li se impune o vârstă standard de 
pensionare mai mare şi un stagiu de cotizare mai îndelungat situaŃie comparabilă cu cea din 
legislaŃia românească.  

A mai susŃinut contestatorul că hotărârile instanŃei comunitare constituie un izvor 
semnificativ de drept comunitar, fiind obligatorii pentru toate instituŃiile statelor membre 
UE şi că sunt întrunite toate condiŃiile pentru antrenarea răspunderii statului. 

Intimata Casa JudeŃeană de Pensii Vaslui a formulat întâmpinare, în care a arătat că, 
din evidenŃele ei, contestatorul este beneficiarul unei pensii anticipate parŃial, pensie 
stabilita în urma cererii nr. 36408/11.12.2009, având în vedere că la data depunerii cererii 
contestatorul îndeplinea condiŃia prevăzută de art. 50 alin 1 din Legea 19/2000.  

A mai arătat intimata că, potrivit art. 41 din Legea nr. 19/2000, vârsta standard de 
pensionare este de 60 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaŃi, iar stagiul complet 
de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaŃi, dar la aceste valori 
se va ajunge într-un interval de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, 
conform eşalonării prevăzute la anexa 3 din lege. 

A solicitat respingerea contestaŃiei ca neîntemeiată. 
Prin sentinŃa civilă nr. 623/13.05.2010, Tribunalul Vaslui a respins contestaŃia 
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formulată de contestatorul C.S. împotriva intimatei Casa JudeŃeană de Pensii Vaslui. 
Pentru a se pronunŃa astfel, instanŃa de fond a reŃinut următoarele:  
Prin Decizia nr. 104831 din 25.01.2010, emisă de Casa JudeŃeană de Pensii Vaslui în 

conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 19/2000, a fost admisă cererea de pensionare anticipată 
parŃial formulată de contestatorul C.S. .  

Contestatorul C.S. a solicitat, cu cererea înregistrată sub nr. 36408 din 11/12/2009 
(fila 17 dosar), acordarea unei pensii anticipate parŃială, începând cu data de 02-01-2010. 

Intimata Casa JudeŃeană de Pensii Vaslui a emis decizia nr. 104831 din 25-01-2010 
privind acordarea pensiei anticipate parŃiale contestatorului C.S. , începând cu data de 02-
01-2010. 

Potrivit art. 82 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, pensia se acordă la cererea persoanei 
îndreptăŃite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procură specială, a tutorelui sau a 
curatorului acesteia. 

Din analiza cererii depuse de contestatorul C.S. , instanŃa a reŃinut că acesta a 
solicitat acordarea pensiei anticipate parŃiale, şi nu pensie pentru limită de vârstă, astfel 
încât, conform Legii nr. 19/2000, pensia a fost stabilită potrivit cererii. 

InstanŃa a mai reŃinut că C.S. şi-a manifestat opŃiunea pentru acordarea unei pensii 
anticipate parŃiale, acesta solicitând expres aceasta, cererea sa fiind corect soluŃionată de 
către intimata Casa JudeŃeană de Pensii Vaslui prin decizia nr. 104831 din 25-01-2010. 

În ceea ce priveşte cererea pentru obligarea intimatei de a emite decizie de acordare 
a pensiei pentru limită de vârstă, instanŃa a apreciat că o astfel de solicitare trebuie 
formulată, în temeiul art. 82 din Legea nr. 19/2000, către Casa JudeŃeană de Pensii Vaslui, 
aceasta având obligaŃia să emită decizie de admitere sau respingere, conform art. 86 alin. 1 
din Legea nr. 19/2000. 

InstanŃa are competenŃa, potrivit art. 87 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, de a analiza 
contestaŃiile formulate împotriva deciziilor emise de Casa JudeŃeană de Pensii Vaslui. 

Referitor la plata diferenŃelor dintre pensia pentru limită de vârstă cuvenită şi pensia 
anticipată parŃială încasată, instanŃa a apreciat că această cerere este neîntemeiată, întrucât 
decizia nr. 104831 din 25-01-2010 a fost emisă legal, conform solicitării contestatorului, 
cuantumul pensiei fiind stabilit în mod corect. 

În ceea ce priveşte susŃinerile contestatorului privind pretinsa discriminare între 
bărbaŃi şi femei, instanŃa a apreciat că prioritatea dreptului comunitar faŃă de dreptul 
naŃional nu înseamnă că prevederile naŃionale nu se aplică sau că sunt inexistente, ci doar 
că, în baza principiului priorităŃii de aplicare, norma de drept intern nu se aplică atunci când 
este în conflict cu o normă comunitară. 

Norma naŃională se aplică însă, în continuare, în toate situaŃiile în care ea nu se află 
în conflict cu norma comunitară. Analizând conŃinutul art. 141 din Tratatul de instituire a 
ComunităŃii Europene s-a constatat că acesta are în vedere egalitatea de remunerare, 
neexcluzând în alin. 4 acordarea unor avantaje persoanelor de sex feminin. 

Pentru aceste motive, instanŃa a respins contestaŃia formulată de contestatorul C.S. în 
contradictoriu cu intimata Casa JudeŃeană de Pensii Vaslui. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs contestatorul C.S. , criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie. 

În motivarea recursului se arată că în mod greşit instanŃa de fond a considerat că prin 
cererea de înscriere la pensie ar fi solicitat pensie anticipată parŃială şi că decizia contestată 
corespunde cererii formulate, iar, prin urmare, nu ar fi îndreptăŃit să solicite prin contestaŃie 
un alt tip de pensie. 

SusŃine că, în fapt, nu a bifat în niciun fel rubrica referitoare la tipul pensiei în mod 
deliberat, solicitând doar înscrierea la pensie, urmând ca pârâta să emită o decizie 
corespunzătoare tipului de pensie pentru care ar fi apreciat că îndeplineşte condiŃiile. 
Aceasta omisiune deliberată a fost însă suplinită de funcŃionarul de la casa de pensii care a 
primit dosarul si a bifat tipul pensiei solicitate, aspect pe care l-a constatat când i-a fost 
comunicată de către tribunal copia cererii de înscriere la pensie, ca anexă la întâmpinarea 
depusă de pârâtă. 
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Considera ca instanŃa de fond trebuia să pună în discuŃie acest aspect, astfel încât să 
îi acorde posibilitatea să ofere explicaŃiile necesare şi să evite pronunŃarea unei ,,hotărâri 
surpriză”. 

Pe de alta parte, susŃine recurentul, instanŃa a făcut o analiză superficială a 
argumentelor invocate, limitându-se la a aprecia ca art. 141 din Tratatul UE nu exclude 
acordarea unor avantaje persoanelor de sex feminin. 

Ori, obiectul contestaŃiei sale îl constituia antrenarea răspunderii statului – prin 
organul cu atribuŃii în domeniul stabilirii şi plăŃii drepturilor de pensie – sub forma 
contestaŃiei la decizia de pensionare, iar pensia pentru limită de vârstă solicitată împreună cu 
diferenŃele de pensie corespunzătoare reprezintă modalitatea cea mai adecvată de reparare a 
prejudiciului produs prin legislaŃia discriminatorie, care încalcă dreptul comunitar. 

Astfel, actuala lege a pensiilor prevede condiŃii mai favorabile de pensionare pentru 
femei, însemnând vârsta de pensionare şi stagiul complet de cotizare mai mici decât cele 
prevăzute pentru bărbaŃi, iar acesta discriminare încalcă normele comunitare, respectiv art. 
141 din Tratatul Uniunii Europene – care trebuie interpretat şi prin prisma Hotărârii CurŃii 
Europene de JustiŃie a Uniunii Europene din 26.03.2009 în cauza C-559/07 Comisia contra 
Grecia - , art. 21 alin. 3 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care interzic 
discriminarea pe motiv de sex, inclusiv cu ocazia pensionării, fiind obligatorii pentru toate 
instituŃiile statelor membre UE. 

Mai arată recurentul că prima instanŃă nu a analizat condiŃiile pentru antrenarea 
răspunderii statului, astfel cum au fost dezvoltate în jurisprudenŃa CJUE (C-6/90 si C-9/90 
Francovich, C-46/93 si C-48/93 Brasserie du Pecheur, C-178/94 Dillenkofer, C-24/01 
Kobler) şi dezvoltate in doctrina de specialitate: a) norma comunitară să presupună 
acordarea unor drepturi persoanelor fizice şi juridice; în speŃă, dreptul acordat de Tratat prin 
art. 114 este acela de a nu fi discriminat în raport cu persoanele de sex feminin; b) 
încălcarea normei de către stat să fie suficient de serioasă; c) să existe un raport de 
cauzalitate între neîndeplinirea obligaŃiei care revenea statului membru de a pune în aplicare 
norma comunitară şi prejudiciul suferit de reclamant, condiŃie îndeplinită cu prisosinŃă. 

A considerat recurentul că şi cea de-a doua condiŃie este îndeplinită, întrucât instanŃa 
comunitară s-a pronunŃat categoric împotriva stabilirii unor condiŃii de pensionare diferite 
pentru bărbaŃi si femei prin Hotărârea din 26.03.2009 în cauza C-559/07 Comisia contra 
Grecia, situaŃia fiind identică cu cea din legislaŃia noastră. Precizează recurentul că această 
hotărâre este suficientă pentru ca instanŃa sesizată să poată dispune repararea prejudiciului 
cauzat, fără a fi necesară o acŃiune introdusă de Comisie împotriva statului român sau vreo 
hotărâre preliminară în cauză, aşa cum s-a prefigurat în hotărârea pronunŃată în cauzele 
conexate C-46/93 si C-48/93 Brasserie du Pecheur, par. 95. 

SusŃine recurentul că, fiind dovedite aceste condiŃii, se impunea a fi determinată 
natura şi întinderea prejudiciului, în vederea identificării celei mai adecvate modalităŃi de 
reparare. Pentru eliminarea discriminării pe criteriu de sex şi repararea prejudiciului a 
considerat că este necesară acordarea dreptului de a se pensiona în aceleaşi condiŃii ca şi 
femeile, respectiv pe baza unei vârste standard de pensionare de 60 ani şi a unui stagiu 
complet de cotizare de 30 ani. 

Se mai arată în motivarea recursului că temeiul răspunderii statului îl constituie 
principiul eficacităŃii dreptului comunitar (cauzele conexate C-6/90 si C-9/90 Francovich), 
principiul ocrotirii efective a drepturilor conferite de acesta şi art. 215(2) din TCE (actual 
art. 288(2) TCE). Calitatea procesuală pasivă a Casei JudeŃene de Pensii Vaslui este dată de 
faptul că aceasta este instituŃia statului cu atribuŃii în domeniul stabilirii şi plăŃii drepturilor 
de pensie în sistemul public, iar în noŃiunea de stat intră toate instituŃiile acestuia, aşa cum a 
arătat CJUE în cauzele anterior menŃionate (C-6/90 si C-9/90 Francovich, C-46/93 si C-
48/93 Brasserie du Pecheur, C-178/94 Dillenkofer, C-24/01 Kobler). 

Mai susŃine recurentul că noua lege a pensiilor nu va influenŃa situaŃia sa, deoarece 
legalitatea deciziei de pensionare şi conformitatea ei cu dreptul comunitar se analizează la 
momentul deschiderii dreptului la pensie, şi anume 02.01.2010, iar eventuala aliniere a 
legislaŃiei comunitare la prevederile comunitare ar urma să contracareze numai acŃiunile de 
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acest gen introduse după intrarea în vigoare a noului act normativ. 
Ca urmare, se solicită admiterea recursului şi a acŃiunii formulate. 
În drept, au fost invocate dispoziŃiile art. 304 pct. 9 Cod proc.civ. 
Intimata Casa JudeŃeană de Pensii Vaslui a formulat întâmpinare, prin care a solicitat 

respingerea recursului pentru motivele invocate şi la fond. 
Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a 

dispoziŃiilor legale aplicabile, Curtea de Apel a constatat că recursul declarat de contestator 
nu poate fi primit.  

Astfel, deşi motivarea instanŃei de fond este necorespunzătoare, soluŃia pronunŃata 
este corectă, urmând a fi menŃinută pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare. 

InstanŃa de fond a reŃinut greşit că intimata s-a pronunŃat asupra cererii de 
pensionare, astfel cum a fost formulată de contestator şi, ca urmare, acesta nu mai poate 
pretinde despăgubiri sub forma diferenŃei dintre pensia pentru limita de vârstă şi pensia 
anticipată parŃială. 

Obiectul cererii de chemare în judecată, aşa cum arată şi recurentul-contestator, îl 
reprezintă antrenarea răspunderii statului – prin instituŃia sa Casa JudeŃeană de Pensii Vaslui 
– ca urmare a încălcării dreptului comunitar, respectiv a principiului nediscriminării pe 
criteriul de sex, prin stabilirea unor vârste diferite de pensionare între femei şi bărbaŃi. 
Modalitatea adecvată de reparare a prejudiciului produs prin discriminare s-a considerat a fi 
anularea deciziei de pensionare anticipată parŃială şi emiterea unei alte decizii de pensionare 
pentru limita de vârstă (cu reŃinerea vârstei de pensionare şi a stagiului complet de cotizare 
ca fiind cele prevăzute de legislaŃia naŃională pentru femei), precum şi plata diferenŃelor de 
pensie astfel rezultate.  

Ori, aşa cum a statuat CEJ, principiul răspunderii statului pentru prejudiciile cauzate 
particularilor ca urmare a nerespectării prevederilor dreptului comunitar, nerespectare care îi 
este imputabilă, este inerent mecanismului creat de tratat. În plus, în cauzele conexate C-
6/90 şi C-9/90 Francovich & Bonifaci, Curtea a considerat că persoanele fizice sau juridice 
ce au suferit pagube ca urmare a neaplicării sau aplicării necorespunzătoare a dreptului 
comunitar de către autorităŃile unui stat membru, se pot adresa instanŃelor naŃionale pentru a 
obŃine repararea prejudiciului. 

În aceleaşi cauze, Curtea a stabilit şi condiŃiile răspunderii statului pentru încălcarea 
dreptului comunitar, şi anume: norma comunitară să presupună acordarea unor drepturi 
persoanelor fizice sau juridice, conŃinutul respectivelor drepturi să poată fi identificat din 
cuprinsul normei comunitare, să existe un raport de cauzalitate între neîndeplinirea 
obligaŃiilor ce reveneau unui stat membru de a aplica norma comunitară şi prejudiciul suferit 
de reclamant.  

În jurisprudenŃa ulterioară, Curtea a stabilit universalitatea dreptului la repararea 
pagubei, a introdus noŃiunea de încălcare gravă ca o condiŃie pentru antrenarea răspunderii 
statului şi a construit răspunderea statului după modelul răspunderii instituŃiilor comunitare 
(cauzele conexate C-46/93 si C-48/93 Brasserie du Pecheur). Curtea şi-a nuanŃat opinia cu 
privire la răspunderea statului, subliniind că nu este o răspundere strictă, ci una care depinde 
de claritatea normei şi limitele competenŃelor statelor membre. În orice caz, o încălcare a 
dreptului comunitar este în mod evident serioasă – spune Curtea – atunci când ea persistă, în 
ciuda pronunŃării unei hotărâri prin care s-a constatat încălcarea repetată a dreptului 
comunitar, a pronunŃării unei hotărâri preliminare sau a unei jurisprudenŃe bine stabilite a 
CurŃii în domeniul respectiv, din care decurge caracterul ilicit al conduitei în cauză. 

În speŃă, se poate vorbi despre principiul egalităŃii dreptului de remunerare între 
lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin, consacrat de art. 141 din Tratatul de 
instituire a ComunităŃii Europene, iar pensia intră în conceptul autonom de remuneraŃie, 
având în vedere Hotărârea CurŃii în cauza C-559/07 Comisia contra Grecia.  

Însă, în cauză nu este îndeplinită cea de-a doua condiŃie necesară pentru antrenarea 
răspunderii statului, respectiv aceea ca încălcarea normei de către stat să fie suficient de 
serioasă. 

Astfel, nu există o hotărâre preliminară pronunŃată şi nici o jurisprudenŃă bine 
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stabilită a CurŃii în domeniul egalităŃii vârstei de pensionare. Într-adevăr, prin Hotărârea din 
26.03.2009 în cauza C-559/07 Comisia contra Grecia, instanŃa comunitară s-a pronunŃat 
împotriva stabilirii unor condiŃii de pensionare diferite pentru bărbaŃi şi femei, dar în ceea ce 
priveşte pensiile funcŃionarilor şi ale militarilor. A reŃinut Curtea că principiul egalităŃii de 
tratament nu împiedică un stat membru să aplice măsuri care să prevadă avantaje specifice 
menite să faciliteze exercitarea unei activităŃi profesionale de către sexul mai slab 
reprezentat, ori să prevină sau să compenseze anumite dezavantaje în cariera profesională, 
însă astfel de măsuri trebuie, în orice caz, să contribuie la a ajuta femeile să îşi desfăşoare 
viaŃa profesională în condiŃii de egalitate cu bărbaŃii; ori, Curtea a constatat că dispoziŃiile 
Codului elen al pensiilor civile şi militare nu sunt de natură a compensa dezavantajele la 
care sunt supuse carierele funcŃionarilor şi ale militarilor de sex feminin, ajutându-le în viaŃa 
profesională. În legislaŃia noastră naŃională, prin OUG nr. 67/2007 privind aplicarea 
principiului egalităŃii de tratament între bărbaŃi şi femei în cadrul schemelor profesionale de 
securitate socială, a fost transpusă directiva 86/378/CEE cu modificările şi completările 
aduse prin directiva 96/97/CE, acordându-se termen la 30.09.2007 pentru modificarea 
actelor normative privind schemele funcŃionale, inclusiv vârsta de pensionare în cazul 
pensiilor ,,de serviciu”, stabilite pentru anumite categorii profesionale şi calculate prin 
raportare la veniturile din ultima perioadă de activitate. 

Contestatorul-recurent nu se află însă printre beneficiarii unei astfel de pensii, la care 
se referă şi hotărârea instanŃei comunitare invocată, ci este beneficiarul dispoziŃiilor de drept 
comun în materia pensiilor, reglementate în România prin Legea 19/2000, adoptată anterior 
intrării României în Uniunea Europeană. Această lege este în curs de modificare, noua lege 
unitară a pensiilor - în care se prevede şi egalizarea vârstei de pensionare, în sensul creşterii 
şi aducerii vârstei de pensionare a femeilor la nivelul vârstei de pensionare a bărbaŃilor, şi 
nu invers – aflându-se în procedura parlamentară de adoptare. 

Ca atare, reŃinând că nu există o jurisprudenŃă bine stabilită a CurŃii în domeniul 
egalităŃii vârstei de pensionare, iar prin hotărârea recentă în cauza C-559/07 Comisia contra 
Grecia, instanŃa comunitară s-a pronunŃat în procedura de infringement doar asupra pensiilor 
ocupaŃionale, precum şi faptul că legea naŃională este în curs de modificare, Curtea de Apel 
a constatat că nu este îndeplinită condiŃia necesară ca încălcarea normei de către stat să fie 
suficient de serioasă, astfel încât nu poate fi antrenată răspunderea statului, aşa cum solicită 
recurentul-contestator. 

Pentru toate aceste considerente, curtea de apel a respins, conform art. 312 alin. 1 
Cod proc.civ., recursul declarat de contestatorul C.S. şi a menŃinut soluŃia primei instanŃe ca 
fiind legală, cu substituirea motivării sentinŃei prin aceea a prezentei decizii. 

 

13. Stagiul complet de cotizare în cazul nevăzătorilor pensionaŃi 
anterior intrării în vigoare a Legii 19/2000 

Persoanelor nevăzătoare beneficiare al unei pensii stabilite în condiŃii 
prevăzute de un act normativ cu caracter special (respectiv OUG 
102/1999 privind protecŃia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor 
cu handicap) le este aplicabil stagiul complet de cotizare prevăzut de disp. 
art. 2 alin. 4 din Anexa la HG 1550/2004 şi art. 44 lit. f pct. 1 din OUG 
102/1999 , şi nu cel prevăzut de art. 47 alin. 2 din Legea 19/2000. EsenŃial 
pentru stabilirea legii aplicabile este data deschiderii drepturilor de 
pensie pentru munca depusă şi limita de vârstă cu vechime integrală 
pentru handicap, şi nu data punerii în plată a deciziei de pensionare. 

Decizia nr. 834 din 12 octombrie 2010 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 1668/99/2010, reclamantul 
I.V. a chemat în judecată pârâta Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi solicitând obligarea acesteia 
la recalcularea drepturilor de pensie legal cuvenite, conform dispoziŃiilor art. 47 alin. 2 din 
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Legea 19/2000. 
În motivarea acŃiunii, reclamantul a arătat că este nevăzător (handicap gradul I grav) 

preexistent perioadei de cotizare, lucru precizat şi în decizia de pensionare nr. 211796 şi în 
certificatul nr. 5119/08.03.2001 eliberat de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu 
handicap. 

Conform deciziei de pensionare pentru limită de vârstă i s-a stabilit greşit un punctaj 
mediu de 2,71425 puncte, luându-se în calcul 15 ani vechime integrală şi nu 10 cum este 
corect, potrivit anexei 3 din Legea nr. 19/2000.  

Reclamantul a susŃinut că la data ieşirii la pensie - 01.10.2001- o persoană validă, 
bărbat, avea nevoie, pentru pensie integrală, de o vechime de 30 de ani; implicit pentru un 
nevăzător se cerea 1/3 din această vechime, ceea ce înseamnă 10 ani şi 0 luni de cotizare 
pentru pensie completă. Având în vedere că reclamantul a ieşit la pensie pentru limită de 
vârstă la data de 01.10.2001, beneficiază de prevederile H.G. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 
4/2005 coroborate cu art. 47 alin.2 din Legea 19/2000; rezultă că 1/3 din stagiul complet de 
cotizare prevăzut de lege în cazul său reprezintă 10 ani şi 0 luni.  

Reclamantul a arătat că, potrivit art. 2 alin.1 din O.U.G. nr. 4/2005, recalcularea 
prevăzută la art. 1 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului 
fiecărei pensii cu respectarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale şi a prevederilor respectivei ordonanŃe. 

Reclamantul a mai arătat că până la data prezentei cereri, Casa JudeŃeană de Pensii 
Iaşi i-a calculat greşit punctajul mediu anual în toate deciziile emise, luând în mod eronat 
stagiul complet de cotizare de 15 ani şi 0 luni, în loc de 10 ani şi 0 luni. După logica pârâtei, 
corespunzător unui stagiu complet de cotizare de 15 ani şi 0 luni pentru un nevăzător, unei 
persoane valide ar trebui să-i corespundă un stagiu complet de cotizare de 45 de ani, ceea ce 
ar fi în afara prevederilor legale. 

Reclamantul a susŃinut că în anexa a 3 a Legii 19/2000 este prevăzut un stagiu 
complet de cotizare de 35 de ani pentru un văzător ce ar trebui să fie pensionat pentru limită 
de vârstă abia în perioada decembrie 2014 - martie 2015. 

Având în vedere cel de mai sus, reclamantul a solicitat ca, prin hotărârea ce se va 
pronunŃa, să se dispună obligarea Casei JudeŃene de Pensii să emită o decizie prin care să 
recalculeze retroactiv pensia pentru limită de vârstă începând cu data de 01.12.2005, cu 
luarea în calcul a unui stagiu complet de cotizare de 10 ani şi 0 luni precum şi la restituirea 
diferenŃei de pensie de care a fost privat de la data de 01.12.2005 şi până la data emiterii 
unei noi decizii de recalculare, cu plata dobânzii legale aplicată acestei diferenŃe până la o 
nouă recalculare. 

Pârâta a depus întâmpinare solicitând respingerea acŃiunii, pentru următoarele 
considerente: 

Din verificarea dosarului de pensie nr. 211796 s-a constatat că, începând cu data de 
28.03.2001, reclamantului i s-au deschis drepturile de pensie pentru munca depusă şi limita 
de vârstă cu vechime integrală pentru handicap în baza Legii nr. 3/1977, pensie care s-a pus 
în plată cu data de 26.10.2001. 

Stabilirea drepturilor de pensie s-a efectuat cu respectarea prevederilor art. 44 din 
OrdonanŃa nr. 102/1999, în sensul că pentru cei 15 ani cu care reclamantul a depăşit 
vechimea minimă necesară unei persoane cu handicap pentru a beneficia de pensie pentru 
limită de vârstă i s-a aplicat un spor de 1% pe an. 

Baza de calcul a pensiei a fost constituită din salariile şi sporurile din primii 5 ani 
din ultimii 10 de activitate – 01.04.1991 – 01.04.1996, conform H.G. 656/1996, acestea 
fiind cele mai mari salarii de care a beneficiat. 

Pârâta a mai arătat că, prin Decizia nr. 211790/30.11.2005, s-a evaluat şi recalculat 
pensia conform H.G. 1550/2004 şi OUG nr. 4/2005 cu data de 01.12.2005, ocazie cu care 
punctajul mediu anual a devenit 2,31057 puncte faŃă de 1,40834 puncte cât avea în plată la 
acea dată, iar cuantumul pensiei a devenit 683 de lei faŃă de 417 lei cât avea în plată. 

Stagiul complet de cotizare realizat de reclamant este de 29 de ani, 6 luni şi 16 zile, 
iar stagiul complet de cotizare cerut de lege la care s-a raportat numărul total de puncte 
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realizate de asigurat în perioada de cotizare este de 15 ani, conform art. 47 alin.1 din Legea 
19/2000. 

Pârâta a învederat instanŃei că ultima decizie emisă este cea din 09.01.2009, prin 
care recalculat pensia adăugându-se stagiul de cotizare realizat după pensionare, 
01.04.2001- 01.12.2005. 

 A rezultat un stagiu de cotizare de 32 de ani, 1 lună şi 16 zile, numărul total de 
puncte realizat de reclamant în perioada de cotizare fiind de 4071378 puncte, care s-a 
raportat la 15 ani - stagiul complet cerut de lege pentru persoanele cu handicap (art. 47) - şi 
din care a rezultat punctajul mediu anual de 2.71425 puncte, iar cuantumul pensiei a devenit 
1894 lei la data de 01.12.2008, iar în prezent cuantumul pensiei aflate în plată este de 1900 
lei. 

Pârâta a mai arătat că la data deschiderii drepturilor de pensie, 28.03.2001, 
reclamantul a beneficiat de toate drepturile acordate de legislaŃia de asigurări sociale care 
era în vigoare la acea dată. 

Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi a susŃinut că reclamantul nu se poate prevala de 
prevederile Legii nr. 19/2000 şi nici de prevederile Legii nr. 3/1977, decât în măsura în care 
H.G. 1550/2004 şi OUG 4/2005 fac trimitere la textele legale respective, deoarece Legea 19 
se aplică persoanelor care ies la pensie după data de 01.04.2001, iar Legea nr. 3/1977 este 
abrogată de la data de 01.04.2001, singurele acte normative de care se poate folosi sunt H.G. 
1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005. 

Intimata a mai arătat că drepturile de pensie ale reclamantului au fost stabilite pentru 
deficienŃă funcŃională gravă - handicap grav, cu asistent personal, dovedit cu certificat nr. 
83/08.03.2001 a Comisiei de Expertiză medicală pentru persoanele cu handicap Iaşi eliberat 
pentru aplicarea prevederilor art. 44 lit. f din OUG nr. 102/1999. Potrivit art. 44 lit. f) din 
O.U.G. nr. 102/1999 persoanele cu handicap grav pot fi pensionate pentru limită de vârstă, 
la cerere, dacă dovedesc o vechime în muncă de 15 ani bărbaŃii şi de 10 ani femeile. 

Începând cu data de 01.12.2005, pensia reclamantului a fost recalculată în 
conformitate cu H.G. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005, iar potrivit pct. 4 pentru persoanele 
beneficiare de pensii stabilite în condiŃii prevăzute de acte normative cu caracter special, 
stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în 
muncă necesară deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative. 

Întrucât vechimea integrală în muncă cerută la art. 44 lit. f din O.U.G. nr. 102/1999 
în baza căreia reclamantul s-a pensionat este de 15 ani pentru bărbaŃi, la determinarea 
punctajului mediu anual s-a utilizat un stagiu complet de 15 ani. 

În concluzie, Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi a solicitat respingerea acŃiunii şi 
menŃinerea deciziei de pensie nr. 211796 ca fiind legală şi temeinică. 

În ceea ce priveşte al doilea capăt de cerere - cel privind obligarea la plata diferenŃei 
dintre pensia cuvenită şi cea efectiv primită aferentă perioadei 01.12.2005 - 25.02.2007, 
instanŃa a invocat excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1220/02.06.2010, Tribunalul Iaşi a admis contestaŃia 
formulată de I.V. în contradictoriu cu intimata Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi şi, în 
consecinŃă: 

A obligat intimata Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi să recalculeze drepturile de pensie 
ale contestatorului conform dispoziŃiilor art. 47 alin.2 şi art. 77 alin.2 din Legea 19/2000 
prin utilizarea unui stagiu complet de 10 ani. 

A obligat pârâta să-i plătească reclamantului diferenŃa dintre drepturile de pensie 
cuvenite şi cele efectiv încasate începând cu 26.02.2007. 

A respins, ca fiind prescris dreptul la acŃiune privind diferenŃa dintre drepturile de 
pensie cuvenite şi cele plătite în perioada 01.12.2005 - 25.02.2007. 

Pentru a se pronunŃa astfel, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Analizând cu prioritate excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune pentru diferenŃa de 

drepturi de pensie aferente perioadei 01.12.2005 - 25.02.2007, instanŃa a constatat că este 
întemeiată, având în vedere dispoziŃiile art. 3 din Decretul nr. 1168/1958 privind prescripŃia.  

Astfel, ca urmare a admiterii acestei excepŃii, a fost respins capătul de cerere privind 
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obligarea pârâtei la calcularea şi la plata diferenŃelor dintre pensia cuvenită şi pensia efectiv 
plătită aferentă perioadei 01.12.2005 - 25.02.2007. 

Pe fondul cauzei, instanŃa a reŃinut că reclamantului I.V. i s-au deschis drepturile de 
pensie pentru munca depusă şi limita de vârstă cu vechime integrală pentru handicap în baza 
Legii nr. 3/1977, la 28.03.2001, pensie plătită de la data de 26.10.2001. 

 Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi i-a calculat drepturile de pensie conform prevederilor 
art. 44 din OrdonanŃa nr. 102/1999, în sensul că pentru cei 15 ani cu care reclamantul a 
depăşit vechimea minimă necesară unei persoane cu handicap pentru a beneficia de pensie 
pentru limită de vârstă i s-a aplicat un spor de 1% pe an, iar baza de calcul a pensiei au 
constituit-o salariile şi sporurile din primii 5 ani din ultimii 10 de activitate – 01.04.1991 – 
01.04.1996, conform H.G. 656/1996. 

 La data de 30.11.2005, s-a evaluat şi recalculat pensia conform H.G. 1550/2004 şi 
OUG nr. 4/2005 începând cu 01.12.2005, când punctajul mediu anual a devenit 2,31057 
puncte faŃă de 1,40834 puncte anterior, iar cuantumul pensiei a devenit 683 de lei, faŃă de 
417 lei. Prin decizia emisă la data de 09.01.2009 s-a recalculat pensia adăugându-se stagiul 
de cotizare realizat după pensionare, în perioada 01.04.2001-01.12.2005. 

 Stagiul de cotizare al contestatorului este de 32 de ani, 1 lună şi 16 zile, numărul 
total de puncte realizat de reclamant în perioada de cotizare fiind de 4071378 puncte. Casa 
JudeŃeană de Pensii Iaşi i-a calculat drepturile de pensie conform prevederilor art. 44 din 
OrdonanŃa nr. 102/1999, împărŃind numărul total de puncte la 15 ani, considerat stagiul 
complet de cotizare cerut de lege.  

 Conform dispoziŃiilor art. 47 alin. 2 din Legea 19/2000 asiguraŃii nevăzători 
beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca 
nevăzător cel puŃin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, iar conform 
dispoziŃiilor art. 77- punctajul mediu anual, realizat de asigurat în perioada de cotizare, se 
determină prin împărŃirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale 
realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzători stagiului 
complet de cotizare. 

La data ieşirii la pensie a contestatorului - 01.10.2001- o persoană validă, bărbat, 
avea nevoie, pentru a beneficia de pensie integrală, de o vechime de 30 de ani şi, raportat la 
dispoziŃiile art. 47 alin 2 din Legea 19/2000, vechimea completă pentru ca un nevăzător să 
poată beneficia de pensie era de 1/3 din aceasta, adică 10 ani de cotizare. Contestatorul I.V. 
a ieşit la pensie pentru limită de vârstă la 01.10.2001, beneficiind de prevederile H.G. 
1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005 coroborate cu art. 47 alin.2 din Legea 19/2000, astfel încât 
1/3 din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege în cazul său reprezintă 10 ani şi 0 luni.  

Potrivit dispoziŃiilor art. 2 alin.1 din O.U.G. nr. 4/2005, recalcularea prevăzută la 
art.1 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei 
pensii cu respectarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale şi a prevederilor respectivei ordonanŃe. 

FaŃă de aceste considerente, tribunalul a admis în parte contestaŃia formulată de I.V., 
a obligat intimata Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi să recalculeze drepturile de pensie ale 
contestatorului - conform dispoziŃiilor art. 47 alin.2 şi art. 77 alin.2 din Legea 19/2000 - prin 
utilizarea unui stagiu complet de 10 ani, a obligat pârâta să-i plătească reclamantului 
diferenŃa dintre drepturile de pensie cuvenite şi cele efectiv încasate începând cu 26.02.2007 
şi a respins, ca fiind prescris, dreptul la acŃiune privind diferenŃa dintre drepturile de pensie 
cuvenite şi cele plătite în perioada 01.12.2005 - 25.02.2007. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

SusŃine recurenta că intimatul a ieşit la pensie la data de 31.03.2001, şi nu la 
01.10.2001, deci sub imperiul Legii 3/1977, nefiind aplicabile prevederile art. 47 din Legea 
19/2000, aşa cum greşit a reŃinut prima instanŃă. 

Mai arată recurenta că în cazul intimatului se aplică art. 89 din Legea 3/1977, în 
vigoare la data ieşirii la pensie, 31.03.2001, precum şi HG 1550/2004 şi OUG 4/2005, care 
fac trimitere tot la dispoziŃiile Legii 3/1977. 



 148

Mai mult, susŃine recurenta, contestatorul nu se încadrează în categoria persoanelor 
cu handicap accentuat prev. de art. 47 lit. b din Legea 19/2000, aşa cum a reŃinut prima 
instanŃă, ci în categoria persoanelor cu handicap grav prev. de art. 47 lit. a din Legea 
19/2000. 

Ca urmare, solicită admiterea recursului şi respingerea contestaŃiei. 
În drept, au fost invocate disp. art. 304 pct. 9, 304 ind.1 Cod proc.civ. 
Intimatul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului; susŃine 

că a ieşit la pensie sub imperiul Legii 19/2000, astfel încât prima instanŃă a aplicat corect 
prevederile art. 47 alin.2. 

În recurs nu au fost depuse înscrisuri noi. 
Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a 

dispoziŃiilor legale aplicabile, Curtea de Apel a constatat că recursul Casei JudeŃene de 
Pensii Iaşi este fondat. 

Astfel, în mod corect prima instanŃă a reŃinut că reclamantului I.V. i s-au deschis 
drepturile de pensie pentru munca depusă şi limita de vârstă cu vechime integrală pentru 
handicap în baza Legii nr. 3/1977, începând cu data de 31.03.2001, în baza dosarului depus 
la 28.03.2001. Pensia a fost pusă în plată de la data de 26.10.2001, după comunicarea de 
către angajator a deciziei de încetare a raporturilor de muncă. 

Prin urmare, contestatorului-intimat îi erau aplicabile la data deschiderii drepturilor 
de pensie prevederile Legii 3/1977 şi ale OUG 102/1999, şi nu cele ale Legii 19/2000, aşa 
cum eronat a reŃinut prima instanŃă, făcând aplicarea art. 47 alin. 2 din Legii 19/2000, intrată 
în vigoare la data de 01.04.2001. 

De altfel, aceasta este şi raŃiunea pentru care drepturile de pensie ale contestatorului-
intimat au fost recalculate în conformitate cu prevederile HG 1550/2004 şi OUG 4/2005, 
respectiv faptul că drepturile de pensie au fost deschise în temeiul legislaŃiei anterioare datei 
de 01.04.2001, şi nu ulterior. Din acest punct de vedere este irelevant faptul că punerea în 
plată a deciziei de pensionare s-a făcut ulterior datei de 01.04.2001.  

EsenŃial pentru stabilirea legii aplicabile în cazul cererii contestatorului este data 
deschiderii drepturilor de pensie pentru munca depusă şi limita de vârstă cu vechime 
integrală pentru handicap, şi anume data de 31.03.2001, când erau în vigoare dispoziŃiile 
Legii nr. 3/1977 şi ale OUG 102/1999. În plus, intimatul nu a contestat decizia emisă în 
baza Legii 3/1977, pe considerentul că i-ar fi aplicabile dispoziŃiile legii noi, Legea 19/2000. 

Ori, potrivit art. 89 din Legea 3/1977 ,,Nevăzătorii primesc pensie integrală pentru 
munca depusă, dacă au o vechime de cel puŃin 15 ani bărbaŃii şi 10 ani femeile, la împlinirea 
vârstei de 50 ani bărbaŃii şi 45 ani femeile. Aceşti pensionari primesc pensia în întregime şi 
pe timpul cât sunt încadraŃi în muncă”. 

Potrivit art. 44 lit. f din OUG 102/1999, persoanele cu handicap grav, accentuat sau 
mediu, încadrate cu contract individual de muncă beneficiază de posibilitatea pensionării la 
cerere pentru limită de vârstă pentru: ,, 1. persoanele cu handicap grav, la o vechime în 
muncă realizată de la data dobândirii handicapului de minimum 15 ani bărbaŃii şi de 
minimum 10 ani femeile; 2. persoanele cu handicap accentuat, la o vechime în muncă 
realizată de la data dobândirii handicapului de minimum 20 de ani bărbaŃii şi minimum 15 
ani femeile; 3. persoanele cu handicap mediu, la o vechime în muncă realizată de la data 
dobândirii handicapului de minimum 25 de ani bărbaŃii şi minimum 20 de ani femeile. 

 Pentru vechimea în muncă care depăşeşte vechimea prevăzută la pct. 1, 2 şi 3 se 
acordă un spor la pensie de 1% pentru fiecare an în plus”. 

Ori, în conformitate cu prevederile art. 2 din Anexa la HG 1550/2004 cuprinzând 
Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem 
al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaŃiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea 
recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare – la care fac 
trimitere dispoziŃiile OUG 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, 
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat - ,,(1) Stagiul complet de cotizare 
utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă 
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prevăzută de legislaŃia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana 
beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operaŃiunilor de evaluare. (2) Pentru 
persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 iulie 1977, data 
intrării în vigoare a Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenŃa 
socială, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru 
toate categoriile de pensii va fi de 20 de ani pentru femei şi de 25 de ani pentru bărbaŃi. 

 (3) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 
1977 - 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului 
mediu anual va fi cel reglementat deLegea nr. 3/1977. 

 (4) Pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite în condiŃii prevăzute de acte 
normative cu caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea 
punctajului mediu anual este vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului de pensie 
prevăzută de aceste acte normative.” 

Ca urmare, prin prisma acestor dispoziŃii legale, contestatorul (persoană 
nevăzătoare) - ale cărui drepturi de pensie au fost stabilite pentru deficienŃă funcŃională 
gravă - handicap grav, cu asistent personal, dovedit cu certificat nr. 83/08.03.2001 a 
Comisiei de Expertiză medicală pentru persoanele cu handicap Iaşi eliberat pentru aplicarea 
prevederilor art. 44 lit. f din OUG nr. 102/1999 - este beneficiar al unei pensii stabilite în 
condiŃii prevăzute de un act normativ cu caracter special (respectiv OUG 102/1999 privind 
protecŃia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap), astfel că stagiul 
complet de cotizare în cazul său este cel de 15 ani, conform disp. art. 2 alin. 4 din Anexa la 
HG 1550/2004 şi art. 44 lit. f pct. 1 din OUG 102/1999. 

Considerând că intimatului-contestator i se aplică prevederile art. 47 alin. 2 din 
Legea 19/2000, instanŃa de fond a pronunŃat o hotărâre cu aplicarea greşită a legii, fiind 
incident motivul de recurs prev. de art. 304 pct.9 Cod proc.civ. 

În consecinŃă, raportat tuturor considerentelor expuse, în temeiul art. 312 alin. 1 Cod 
proc.civ., Curtea de Apel a admis recursul declarat de Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi şi a 
modificat în parte sentinŃa atacată, în sensul că a respins acŃiunea reclamantului I.V. în 
contradictoriu cu pârâta Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi având ca obiect recalcularea 
drepturilor de pensie prin utilizarea unui stagiu complet de 10 ani şi plata diferenŃelor de 
pensie începând cu data de 26.02.2007. Au fost menŃine restul dispoziŃiilor sentinŃei recurate 
care nu contravin prezentei decizii. 

 

14. Concediere în baza dispoziŃiilor art. 65 alin. 1 Codul muncii. 
Lipsa cauzei reale şi serioase a desfiinŃării locului de muncă 
atrage nelegalitatea concedierii 

CerinŃa impusă de art. 65 alin. 2 din Codul muncii, respectiv ca desfiinŃarea 
locului de muncă să aibă o cauză reală şi serioasă, nu este îndeplinită în 
situaŃia în care, anterior concedierii salariatului, societatea a angajat pe 
acelaşi post o altă persoană.  

În atare condiŃii, desfiinŃarea postului nu are o cauză reală şi serioasă, ci, 
dimpotrivă, a fost doar un pretext pentru îndepărtarea salariatului şi, în 
consecinŃă, este nelegală. 

Decizia nr. 947 din 9 noiembrie 2010  

Prin contestaŃia înregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr. 2695/99/6.04.2009, 
contestatorul G.S.-D. a chemat în judecată pe intimata S.C. „S.” S.R.L. Huşi, solicitând 
anularea dispoziŃiei nr. 1061/30.03.2009, reintegrarea în funcŃia deŃinută anterior şi 
obligarea intimatei la plata despăgubirilor cu titlu de salarii calculate de la data încetării 
contractului de muncă şi până la data soluŃionării definitive şi irevocabile a cauzei, în 
cuantum indexat, majorat şi reactualizat, şi la plata celorlalte drepturi de care ar fi 
beneficiat, inclusiv bonuri de masă, bonusuri, sporuri de vechime şi toate drepturile 
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decurgând din contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă aplicabil. De 
asemenea, contestatorul a solicitat obligarea intimatei la plata drepturilor salariale restante 
pentru perioada 01.01.2009 – 30.03.2009, a indemnizaŃiilor de concediu aferente concediilor 
de odihnă neefectuate în perioada 2006 – 2009, a daunelor morale în sumă de 10.000 lei şi a 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea contestaŃiei sale, contestatorul a susŃinut că, începând cu data de 
01.03.2006, a fost angajatul intimatei pe funcŃia de director regional Iaşi, în baza 
Contractului Individual de muncă înregistrat la I.T.M. Vaslui – Punct Lucru Huşi sub 
numărul 000791/10.03.2006. În data de 30.03.2009, angajatorul a emis dispoziŃia contestată 
prin care i-a desfăcut contractul de muncă sub pretextul restrângerii activităŃii societăŃii şi al 
desfiinŃării locului de muncă pe care era angajat, în temeiul art. 65 alin. 1 Codul Muncii. 

A mai susŃinut contestatorul că decizia de concediere este lovită de nulitate absolută 
raportat la dispoziŃiile art. 74, coroborate cu dispoziŃiile art. 76 din Codul Muncii. Astfel, 
decizia nu cuprinde motivele ce determină concedierea şi încalcă durata preavizului 
prevăzut de lege, fiind emisă în termenul de preaviz. De asemenea, nu există nici o 
menŃiune referitoare la lista locurilor de muncă disponibile în unitate care să corespundă 
calificării lui. Or, decizia de concediere trebuie să conŃină o expunere detaliată a motivelor 
ce au determinat concedierea, din cuprinsul acesteia trebuind să rezulte clar şi fără echivoc 
toate motivele care au dus la desfiinŃarea postului pentru a se putea constata îndeplinirea 
condiŃiilor cerute de lege, respectiv desfiinŃarea postului să fie efectivă şi determinată de o 
cauză reală şi serioasă. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, aşa cum rezultă din dispoziŃia 
legală menŃionată, dar şi din doctrina de specialitate şi jurisprudenŃa instanŃelor, decizia de 
concediere nu poate fi completată cu alte înscrisuri, adrese, comunicări, sau alte asemenea 
acte la care sa se poată face trimitere în decizia de concediere. Prin urmare, simpla indicare 
a unui motiv, respectiv „restrângerea activităŃii angajatorului" fără a prezenta motivele ce au 
determinat luarea acestei decizii, nu poate reprezenta o motivare în fapt a deciziei de 
concediere în sensul prevederilor art.74 alin. l lit. a din Codul Muncii, fapt pentru care 
decizia de concediere este lovită de nulitate absolută. 

Referitor la preaviz, contestatorul a precizat că, potrivit art. 74 alin. l lit. b Codul 
Muncii, dispoziŃia de concediere trebuie să conŃină durata preavizului. Preavizul menŃionat 
de angajator este de 15 zile, încălcându-se însă dispoziŃiile legale în materie, fapt ce a 
determinat emiterea dispoziŃiei de concediere înăuntrul termenului de preaviz. Astfel, 
potrivit alin. 73 alin. l si 3 Codul Muncii, persoanele concediate în temeiul art. 65 
beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare, iar potrivit 
alin. 3 al aceluiaşi articol, în situaŃia în care în perioada de preaviz contractul individual de 
muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepŃia 
cazului prevăzut la art. 51 alin. 2. De asemenea, conform contractului colectiv de muncă 
unic la nivel naŃional pe anii 2007 – 2010, art. 74 alin. 2, în cazurile în care unitatea este 
obligată, potrivit legii, să acorde un preaviz la desfacerea contractului de muncă, durata 
acestuia va fi de 20 de zile lucrătoare. În consecinŃă, rezultă că termenul de preaviz în cazul 
concedierii este de 20 de zile lucrătoare şi nu de 15 zile lucrătoare, aşa cum este menŃionat 
în decizia de concediere. Mai arată contestatorul că preavizul i-a fost acordat în perioada 
6.02.2009 – 27.02.2009 (15 zile lucrătoare). Având în vedere faptul că în perioada 
9.02.2009 – 6.03.2009 a fost în concediu medical, termenul de preaviz a fost suspendat, iar 
angajatorul a acordat un nou termen de preaviz în perioada 6.03.2009-27.03.2009 (15 zile 
lucrătoare). Calculând durata totală a preavizului acordat, contestatorul menŃionează că 
aceasta este de 16 zile lucrătoare, faŃă de 20 de zile lucrătoare, aşa cum imperativ prevăd 
dispoziŃiile legale. 

Contestatorul a învederat şi faptul că dispoziŃiile art.74 alin. l lit. d din Codul 
Muncii, referitoare la obligaŃia angajatorului de a oferi un loc de muncă salariatului, subzistă 
şi în cazul concedierii pentru motivul prevăzut de art. 65 din Codul Muncii. Astfel, raŃiunea 
referirii la art. 64 din Codul Muncii în cuprinsul art. 74 lit. d are menirea doar de a nu mai 
repeta dispoziŃiile acestuia. De altfel, ar fi inechitabil ca un salariat care este declarat inapt 
medical sau care nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat să 
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beneficieze de protecŃia legiuitorului, iar un salariat al cărui post a fost desfiinŃat, deci 
concedierea survine din motive care nu-i sunt imputabile, să nu poată beneficia de măsurile 
active de protecŃie a salariaŃilor. Mai mult decât atât, a susŃinut contestatorul că aceasta este 
interpretarea unitară a instanŃelor judecătoreşti în această privinŃă, existând numeroase 
decizii prin care s-a statuat aplicabilitatea dispoziŃiilor art. 74 alin. l lit. d din Codul Muncii 
în cazul concedierilor pentru motivul prevăzut de art. 65 din Codul Muncii. 

Pe fond, contestatorul a susŃinut că desfiinŃarea locului de muncă trebuie să fie una 
efectivă, având o cauză reală şi serioasă. Cu alte cuvinte, motivele ce determină angajatorul 
să desfiinŃeze anumite posturi din structura societăŃii trebuie să fie obiective, fără a avea 
legătură cu persoana salariatului, trebuie să fie precise, constituind veritabilul motiv al 
desfiinŃării postului, fără a disimula un alt temei şi fără a reprezenta în fapt intenŃia 
angajatorului de a concedia o anumită persoană şi trebuie să fie serioase. Or, din înscrisurile 
care au stat la baza emiterii dispoziŃiei de concediere, respectiv adresele 524/6.02.2009 si 
880/6.03.2009, rezultă intenŃia angajatorului de a dispune încetarea raporturilor de muncă, 
neexistând un temei serios şi legitim pentru desfiinŃarea postului pe care era angajat. 

A mai precizat contestatorul faptul că intimata nu i-a achitat drepturile salariale 
pentru perioada ianuarie – martie 2009, precum şi faptul că nu a beneficiat de concediu de 
odihnă în perioada 2006 – 2009 şi nici de indemnizaŃia de concediu, conform legii. 

În privinŃa daunelor morale, contestatorul a susŃinut că a fost supus unui tratament 
inuman. Astfel, la data de 9.02.2009 i s-a comunicat un preaviz potrivit căruia era o 
persoană ce nu prezenta garanŃii profesionale, urmând să fie concediat pentru 
necorespundere profesională. SuferinŃa sa psihică a fost cu atât mai mare cu cât nu i s-a 
explicat în ce constau necorespunderile sale, ce sarcini din fişa postului nu şi-a îndeplinit 
sau ce prejudicii a adus societăŃii. Astfel, preavizul primit a constituit un şoc psihologic ce i-
a agravat o suferinŃă fizică mai veche şi care a determinat adresarea sa la medici şi 
efectuarea unor tratamente. După expirarea perioadei de concediu medical s-a prezentat la 
societate şi a primit o nouă versiune de preaviz din care rezulta că i se desfiinŃează postul 
avut, fără a primi însă nici o altă explicaŃie. La toate acestea se adaugă o lipsă de 
comunicare totală cu conducerea unităŃii, care a refuzat să îi dea cea mai elementară 
motivaŃie si, mai ales, a refuzat să îi garanteze o măsură socială la care era Ńinută prin lege 
(plata unui salariu la disponibilizare, un preaviz de 20 de zile lucrătoare). 

Intimata S.C. „S.” S.R.L. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea 
contestaŃiei. În motivarea poziŃiei sale procesuale, intimata a susŃinut că, începând cu 
sfârşitul anului 2008, pe fondul crizei mondiale, societatea a început să înregistreze pierderi 
însemnate, motiv pentru care a hotărât să îşi restrângă activitatea atât pe plan naŃional, cât şi 
pe plan local. Acest aspect a generat şi o restructurare a compartimentelor societăŃii, luându-
se hotărârea desfiinŃării unor posturi, respectiv a posturilor de director naŃional vânzări, 
director regional vânzări Iaşi, director regional vânzări Cluj şi 8 posturi muncitori. În ceea 
ce priveşte decizia de concediere a contestatorului, a susŃinut intimata că au fost respectate 
prevederile art. 74 Codul muncii. Astfel, în decizie sunt menŃionate motivele pentru care 
încetează contractul de muncă (restrângerea activităŃii şi desfiinŃarea locului de muncă), 
indicându-se în acelaşi timp şi temeiul legal. Măsura concedierii a fost determinată de 
situaŃia economică deficitară a societăŃii, care are la bază indicatori economici, balanŃe 
analitice, situaŃii de vânzări, acte complexe care nu pot fi cuprinse şi enumerate în decizia de 
concediere. 

Referitor la durata preavizului, intimata a precizat că i-a acordat contestatorului un 
preaviz de 15 zile lucrătoare, conform disp. art. 73 Codul muncii. Nerespectarea termenul de 
preaviz de 20 de zile prevăzut de art. 74 alin. 2 din contractul colectiv de muncă unic la 
nivel naŃional pe anii 2007 – 2010 nu poate atrage sancŃiunea nulităŃii absolute a deciziei. 
Astfel, potrivit art. 76, concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege 
este lovită de nulitate absolută. „Procedura prevăzută de lege”, în sensul art. 74 Codul 
muncii, are în vedere menŃionarea obligatorie în cuprinsul deciziei de concediere a duratei 
preavizului. Or, în speŃă, în decizia contestată este prevăzut dreptul la preaviz şi durata 
acestuia, astfel încât nu se poate vorbi de o nulitate absolută a deciziei. Intimata a mai 
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învederat faptul că, pentru nerespectarea disp. art. 74 alin. 2 din contractul colectiv de 
muncă unic la nivel naŃional pe anii 2007 – 2010, contestatorul ar fi putut invoca nulitatea 
relativă a deciziei, cu condiŃia de a face dovada vătămării prin acordarea unui preaviz mai 
mic cu 3 zile decât cel prevăzut de contractul colectiv de muncă. Mai mult, contestatorul a 
avut cunoştinŃă de durata preavizului de 15 zile încă de la data de 06.02.2009, însă nu a 
înŃeles să conteste acest preaviz.  

Referitor la faptul că decizia de concediere nu cuprinde lista locurilor de muncă 
disponibile la nivelul unităŃii, a susŃinut intimata că, potrivit art. 74 Codul muncii, oferirea 
unui loc de muncă vacant este obligatorie în cazurile prevăzute de art. 61 lit. c şi d şi de art. 
56 lit. f Codul muncii.  

Pe fond, intimata a precizat că desfiinŃarea locului de muncă a fost impusă de situaŃia 
economică a firmei, având la bază o cauză reală şi serioasă. Ca urmare a scăderii vânzărilor 
şi a pierderii unor clienŃi importanŃi ai firmei, societatea a fost nevoită să ia anumite măsuri 
pentru a preveni imposibilitatea de plăŃi. În acest sens, s-a decis o restrângere a activităŃii în 
acele zone în care cheltuielile făcute de firmă pentru promovarea produselor şi vânzarea 
acestora nu au dat rezultate dorite. Astfel, după analiza indicatorilor economici, s-a ajuns la 
concluzia că în două mari regiuni (Moldova şi Transilvania) nu se mai impune existenŃa 
funcŃiilor de director regional de vânzări pe mun. Iaşi şi mun. Cluj, precum şi zonele 
aferente. Cu privire la cererea contestatorului de a-i fi plătite drepturile corespunzătoare 
concediului de odihnă pe anii 2006 – 2008, intimata a susŃinut că i-a achitat aceste drepturi, 
fiindu-i totodată achitate şi drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2009. În ceea ce 
priveşte sporul de vechime, acesta a fost inclus în drepturile salariale, iar în ceea ce priveşte 
bonurile de masă, intimata a precizat că în contractul individual de muncă nu a fost inserat 
acest beneficiu.  

Referitor la daunele morale, intimata a susŃinut că nu a intenŃionat să îl prejudicieze 
moral pe contestator, suferinŃa pierderii locului de muncă fiind justificată, dar neputând să-i 
fie imputată.  

Intimata a formulat şi o cerere reconvenŃională prin care a solicitat obligarea 
contestatorului la plata sumei de 2052 lei reprezentând prejudiciul adus societăŃii. În 
motivarea acestei cereri, intimata a susŃinut că salariatul a avut calitatea de director regional 
de vânzări în cadrul societăŃii, calitate în care a beneficiat de un laptop şi un telefon mobil. 
Pentru deplasările efectuate în interes de serviciu, contestatorul a luat sume de bani din 
casieria societăŃii pe care ulterior nu le-a justificat, în acest sens, intimata depunând o 
situaŃie a deconturilor. De asemenea, a arătat că la data de 26.06.2007, contestatorul a luat 
din cadrul societăŃii o casetă cu 3 sticle de vin în valoare de 546 de lei a cărei contravaloare 
nu a justificat-o şi nu a achitat-o. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1232/26.06.2009 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost admisă 
în parte contestaŃia formulată de contestator şi s-a dispus anularea dispoziŃiei nr. 
1061/30.03.2009 şi reintegrarea contestatorului pe postul deŃinut anterior. De asemenea, a 
fost obligată intimata la plata unei despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate şi 
reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data încetării 
contractului individual de muncă şi până la momentul reintegrării efective. Prin aceeaşi 
sentinŃă civilă au fost respinse cererile contestatorului privind plata drepturilor salariale, a 
daunelor morale şi a indemnizaŃiilor de concediu de odihnă şi a fost respinsă cererea 
reconvenŃională formulată de intimată. 

Împotriva acestei sentinŃe civile au declarat recurs contestatorul şi intimata. Prin 
decizia nr. 1000/20.10.2009 pronunŃată de Curtea de Apel Iaşi s-au admis recursurile 
formulate şi s-a casat în parte sentinŃa instanŃei de fond, s-a respins excepŃia nulităŃii 
absolute a deciziei nr. 1061/30.03.2009 şi s-a dispus trimiterea spre rejudecare a contestaŃiei 
în ceea ce priveşte dispoziŃia nr. 1061/2009, reintegrarea în muncă, despăgubirea egală cu 
salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, 
începând cu data încetării contractului individual de muncă şi până la momentul reintegrării 
efective, precum şi în ceea ce priveşte daunele morale şi cheltuielile de judecată.  

Cauza a fost reînregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr. 2695/99/20.11.2009, iar prin 
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sentinŃa civilă nr. 91/15.01.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost admisă în parte 
contestaŃia, anulată decizia nr. 1061/30.03.2009 şi a fost obligată intimata să achite 
contestatorului o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu 
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data desfacerii contractului individual 
de muncă (30.03.2009) şi până la reintegrarea efectivă. De asemenea, prin aceeaşi sentinŃă 
civilă a fost respinsă, ca rămasă fără obiect, cererea formulată de contestator privind 
reintegrarea şi a fost respinsă cererea privind obligarea intimatei la plata daunelor morale. 
Împotriva acestei sentinŃe civile a declarat recurs intimata S.C. „S.” S.R.L. Prin decizia nr. 
280/23.03.2010 pronunŃată de Curtea de Apel Iaşi a fost admis recursul formulat de 
intimată, casată sentinŃa civilă nr. 91/15.01.2010 a Tribunalului Iaşi şi s-a dispus trimiterea 
cauzei spre rejudecare. S-a reŃinut prin această decizie că soluŃia instanŃei de fond, de 
constatare a nulităŃii absolute a deciziei de concediere pentru nerespectarea procedurii 
prevăzute de lege, este rezultatul unei greşite interpretări şi aprecieri a dispoziŃiilor legale 
analizate, prima instanŃă soluŃionând cauza fără a intra în cercetarea fondului. 

Cauza a fost reînregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr. 2695/99/09 la data de 
14.05.2010. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1259 din 4.06.2010, Tribunalul Iaşi a respins contestaŃia 
formulată de contestatorul G.S.-D. în contradictoriu cu intimata S.C. „S.” S.R.L.; a obligat 
contestatorul să achite intimatei suma de 4000 lei, cheltuieli de judecată. 

Pentru a se pronunŃa astfel, raportat ca capetele de cerere pentru care instanŃa de 
recurs a dispus trimiterea spre rejudecare, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 

Contestatorul G.S.-D. a fost salariatul intimatei S.C. „S.” S.R.L. pe postul de director 
regional Iaşi, conform contractului individual de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Vaslui – Punct de lucru Huşi sub nr. H000791/10.03.2006.  

Prin dispoziŃia nr. 1061/30.03.2009 emisă de intimată s-a dispus desfacerea 
contractului individual de muncă al contestatorului începând cu data de 30.03.2009, în 
temeiul disp. art. 65 alin. 1 Codul muncii. S-a reŃinut prin această decizie faptul că motivul 
concedierii îl reprezintă restrângerea activităŃii şi desfiinŃarea locului de muncă, precum şi 
faptul că la data de 30.03.2009 expiră preavizul de 15 zile lucrătoare.  

Potrivit disp. art. 65 alin. 1 Codul muncii, concedierea pentru motive care nu Ńin de 
persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de 
desfiinŃarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură 
cu persoana acestuia. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, desfiinŃarea locului de muncă 
trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. 

DesfiinŃarea locului de muncă este efectivă atunci când acesta este suprimat din 
structura angajatorului, când nu se mai regăseşte în statul de funcŃii ori în organigrama 
acestuia. Prin urmare, pentru a se constata dacă desfiinŃarea locului de muncă a avut loc în 
mod efectiv, trebuie cercetate statul de funcŃii şi/sau organigrama societăŃii. De asemenea, 
desfiinŃarea locului de muncă are o cauză reală atunci când prezintă un caracter obiectiv, 
respectiv este impuse de dificultăŃi economice sau transformări tehnologice, şi este serioasă 
atunci când are la bază studii temeinice vizând îmbunătăŃirea activităŃii, când nu disimulează 
realitatea. 

În speŃă, instanŃa a reŃinut că prin probele administrate în cauză intimata a dovedit 
faptul că desfiinŃarea locului de muncă ocupat de contestator este efectivă şi are o cauză 
reală şi serioasă. Astfel, prin decizia nr. 387/30.01.2009 s-a hotărât desfiinŃarea, începând cu 
data de 01.02.2009, a posturilor de director naŃional vânzări, director regional vânzări Iaşi, 
director regional vânzări Cluj şi a 8 posturi de muncitori necalificaŃi. Din cuprinsul 
organigramelor din 30.01.2009 şi 03.04.2009 şi a statelor de funcŃii din februarie 2009 şi din 
aprilie 2009, rezultă că intimata a desfiinŃat efectiv postul de director regional Iaşi. 

În consecinŃă, reŃinând că intimata a făcut dovada desfiinŃării efective a postului 
ocupat de către contestator, instanŃa a constatat că decizia nr. 1061/30.03.2009 este legală şi 
temeinică. 

Cât priveşte motivele de nulitate absolută a deciziei invocate de către contestator, 
instanŃa nu le-a mai analizat, având în vedere deciziile CurŃii de Apel Iaşi nr. 
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1000/20.10.2009 şi nr. 280/23.03.2010. 
În ceea ce priveşte cererile contestatorului referitoare la reintegrarea în funcŃie, plata 

salariilor şi a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat începând cu data concedierii şi până 
la reintegrarea efectivă şi plata daunelor morale, instanŃa a reŃinut că acestea sunt 
neîntemeiate, având în vedere faptul că decizia de concediere este legală şi temeinică.  

Raportat tuturor considerentelor expuse, instanŃa a constatat că este neîntemeiată 
contestaŃia formulată de contestatorul G.S.-D. în contradictoriu cu intimata S.C. „S.” S.R.L, 
urmând să o respingă. 

S-a făcut şi aplicarea disp. art. 274 Cod procedură civilă. 
Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs contestatorul G.S.-D., criticând-o pentru 

nelegalitate şi netemeinicie. 
SusŃine recurentul că instanŃa de fond, considerând că sunt îndeplinite condiŃiile 

prevăzute de art. 65 alin. 1 din Codul muncii, a avut în vedere doar radierea din organigramă 
a postului său, fără a analiza şi temeinicia dificultăŃilor economice invocate de angajator. 

Astfel, arată recurentul, din actele depuse la dosarul cauzei nu se poate aprecia faptul 
că defiinŃarea postului său a fost determinată de o cauză reală şi serioasă, care să justifice 
această măsură, cu atât mai mult cu cât la sfârşitul anului 2008 societatea a înregistrat profit 
iar cifra de afaceri a crescut faŃă de anul 2007. 

SusŃine recurentul că indicatorii vânzărilor (negative) înregistrate în perioada dec. 
2008-febr. 2009 sunt întocmite pro causa şi nu sunt relevante, fiind contrazise de bilanŃurile 
societăŃii pe anii 2008 şi 2009. 

Mai arată recurentul că, aşa cum s-a statuat în doctrină şi practica judiciară, nu se 
poate justifica desfiinŃarea locului de muncă în situaŃia în care desfiinŃarea postului se 
întemeiază doar pe reducerea activităŃii sau pe rezultatul deficitar al unui compartiment, fără 
a se înregistra dificultăŃi la nivelul întregii unităŃi; de asemenea, reorganizarea poate 
constitui o cauză de concediere numai cu condiŃia de a păstra sau creşte competitivitatea 
unităŃii, iar nu doar pentru a se diminua o situaŃie apreciată subiectiv ca prea favorabilă 
pentru salariaŃi. 

SusŃine recurentul că decizia de concediere a sa din postul de director regional de 
vânzări apare ce fiind abuzivă şi ca urmare a faptului că au fost menŃinuŃi în funcŃie agenŃii 
de vânzări, şi chiar au fost angajaŃi ulterior şi alŃi agenŃi. 

Mai arată că aşa-zisele dificultăŃi economice nu fac altceva decât să disimuleze 
intenŃia vădită a angajatorului de a-l concedia. De aceea, iniŃial i-a fost comunicat preavizul 
de desfacere a contractului individual de muncă întemeiat pe dispoz. art. 61 lit. d din Codul 
muncii, care privesc necorespunderea profesională, iar ulterior, după revenirea din concediul 
medical, intimata a emis un alt preaviz, întemeiat pe dispoz. art. 65 alin.1 din Codul muncii, 
care privesc desfiinŃarea postului. 

A considerat că toate aceste aspecte nu evidenŃiază decât intenŃia evidentă de 
concediere a sa, intimata neputând invoca o eroare pentru diferenŃele evidente dintre cele 
două preavize, în condiŃiile în care, dacă dificultăŃile economice ar fi fost reale, nu ar fi fost 
posibil a se invoca necorespunderea profesională, aşa cum s-a procedat. 

SusŃine că instanŃa de fond a apreciat că decizia de concediere este legală, fără a se 
întemeia pe probele administrate în cauză ori pe dispoziŃiile legale şi jurisprudenŃiale în 
materie. 

Solicită recurentul a se constata şi temeinicia despăgubirilor solicitate, întemeiate pe 
disp. art. 78 alin.1 din Codul muncii. 

În ceea ce priveşte plata daunelor morale, solicită recurentul a se constata că a suferit 
atât un prejudiciu material, cât şi unul moral, din culpa intimatei. Astfel, atitudinea 
angajatorului de a-l concedia i-a produs o puternică suferinŃă psihică; atitudinea intimatei de 
a invoca necorespunderea profesională prin primul preaviz a reprezentat pentru el un şoc 
psihologic ce a condus la agravarea unei suferinŃe psihice mai vechi, determinându-l să 
apeleze la tratamente costisitoare. La acestea se adaugă şi lipsa totală de comunicare cu 
conducerea societăŃii, care a refuzat să-i de cea mai elementară explicaŃie pentru decizia de 
concediere. 
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În consecinŃă, se solicită admiterea recursului, casarea sentinŃei şi admiterea 
contestaŃiei, cu consecinŃa anulării deciziei de concediere, acordarea drepturilor salariale 
cuprinse între data concedierii (30.03.2009) şi data reintegrării sale efective pe postul 
deŃinut anterior (conform adresei nr. 1951/21.07.2009), în cuantum indexat, majorat şi 
reactualizat, plata tuturor celorlalte drepturi aferente contractului de muncă şi a daunelor 
morale. 

În drept, motivele de recurs se încadrează în prevederile art. 304 pct. 9 şi 304 ind. 1 
Cod proc.civ. 

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului, pentru 
motivele arătate şi la fond. 

În recurs au fost depuse înscrisuri noi. 
Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a 

dispoziŃiilor legale aplicabile, Curtea de Apel a constatat că recursul declarat de 
contestatorul G.S.-D. este fondat, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare: 

Prin dispoziŃia nr. 1061/30.03.2009 emisă de intimata S.C. "S." S.R.L. Huşi s-a 
dispus desfacerea contractului individual de muncă al contestatorului - având funcŃia de 
director regional Iaşi - începând cu data de 30.03.2009, în temeiul disp. art. 65 alin. 1 Codul 
muncii. S-a reŃinut prin această decizie faptul că motivul concedierii îl reprezintă 
restrângerea activităŃii şi desfiinŃarea locului de muncă, precum şi faptul că la data de 
30.03.2009 expiră preavizul de 15 zile lucrătoare.  

Aşa cum a reŃinut şi instanŃa de fond, potrivit disp. art. 65 alin. 1 Codul muncii, 
concedierea pentru motive care nu Ńin de persoana salariatului reprezintă încetarea 
contractului individual de muncă determinată de desfiinŃarea locului de muncă ocupat de 
salariat, dintr-unul sau mai multe motive care nu Ńin de persoana acestuia. Potrivit alin. 2 al 
aceluiaşi articol, desfiinŃarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală 
şi serioasă. 

DesfiinŃarea locului de muncă este efectivă atunci când acesta este suprimat din 
structura angajatorului, când nu se mai regăseşte în statul de funcŃii ori în organigrama 
acestuia. Prin urmare, pentru a se constata dacă desfiinŃarea locului de muncă a avut loc în 
mod efectiv, trebuie cercetate statul de funcŃii şi/sau organigrama societăŃii. De asemenea, 
desfiinŃarea locului de muncă are o cauză reală atunci când prezintă un caracter obiectiv, 
respectiv este impusă de dificultăŃi economice sau transformări tehnologice, şi este serioasă 
atunci când are la bază studii temeinice vizând îmbunătăŃirea activităŃii, când nu disimulează 
realitatea. 

În speŃă, instanŃa de fond a reŃinut că prin probele administrate în cauză intimata a 
dovedit faptul că desfiinŃarea locului de muncă ocupat de contestator este efectivă şi are o 
cauză reală şi serioasă, deoarece prin decizia nr. 387/30.01.2009 s-a hotărât desfiinŃarea, 
începând cu data de 01.02.2009, a posturilor de director naŃional vânzări, director regional 
vânzări Iaşi, director regional vânzări Cluj şi a 8 posturi de muncitori necalificaŃi, iar din 
cuprinsul organigramelor din 30.01.2009 şi 03.04.2009 şi a statelor de funcŃii din februarie 
2009 şi din aprilie 2009 rezultă că intimata a desfiinŃat efectiv postul de director regional 
Iaşi. 

În consecinŃă, reŃinând că intimata a făcut dovada desfiinŃării efective a postului 
ocupat de către contestator, prima instanŃă a constatat că decizia nr. 1061/30.03.2009 este 
legală şi temeinică. 

Însă, aşa cum rezultă din actele noi depuse în recurs, anterior concedierii 
contestatorului-recurent, intimata a angajat pe acelaşi post o altă persoană. Potrivit 
contractului de muncă înregistrat sub nr. 336/18.02.2009 în registrul general de evidenŃă al 
salariaŃilor, pe perioada 27.01.2009-30.03.2009, a fost angajat numitul Timofte Cristian pe 
postul de ,,director vânzări Iaşi”. Ori, în aceste condiŃii, nu se poate susŃine că încetarea 
contractului individual de muncă al contestatorului G.S.-D. (angajat pe postul de director 
regional Iaşi) începând cu data de 30.03.2009 are o cauză reală şi serioasă. 

Este ştiut că în doctrină şi practica judiciară s-a statuat deja că desfiinŃarea postului 
nu trebuie să fie doar un pretext pentru îndepărtarea unui salariat şi, în consecinŃă, este 
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nelegală concedierea unei persoane urmată de angajarea alteia.  
Nu poate fi reŃinută apărarea intimatei potrivit căreia a fost nevoită să angajeze o altă 

persoană pe postul contestatorului pentru a se ocupa de finalizarea contractelor comerciale 
de care răspundea G.S.-D. şi acoperirea prin instrumente de plată a mărfii livrate, activităŃi 
pe care trebuia să le îndeplinească acesta, dar nu le-a îndeplinit pe perioada preavizului, 
deoarece şi-a luat concediu medical, din două considerente: pe de o parte, pe perioada 
concediului medical se suspendă şi preavizul, iar pe de altă parte, intimata susŃine că 
desfiinŃarea postului a fost impusă de situaŃia economică a firmei (ca urmare a scăderii 
vânzărilor şi a pierderii unor clienŃi importanŃi ai firmei, societatea a fost nevoită să ia 
anumite măsuri pentru a preveni imposibilitatea de plăŃi, în acest sens fiind decisă o 
restrângere a activităŃii în acele zone în care cheltuielile făcute de firmă pentru promovarea 
produselor şi vânzarea acestora nu au dat rezultate dorite; astfel, după analiza indicatorilor 
economici, s-a ajuns la concluzia că în două mari regiuni, Moldova şi Transilvania, nu se 
mai impune existenŃa funcŃiilor de director regional de vânzări pe mun. Iaşi şi mun. Cluj, 
precum şi zonele aferente), însă angajează 4 persoane pe posturile a căror desfiinŃare s-a 
hotărât prin decizia nr. 387/30.01.2009 şi chiar înfiinŃează un post nou, respectiv director 
vânzări (contract nr. 3392/15.12.2009), director regional Bacău (contract nr. 
377/23.02.2009), director regional vânzări Cluj (contract nr. 395/aprilie 2009) şi director 
vânzări Iaşi (contract nr.336/18.02.2009).  

În atare condiŃii, desfiinŃarea postului contestatorului G.S.-D. nu are o cauză reală şi 
serioasă, ci, dimpotrivă, a fost doar un pretext pentru îndepărtarea salariatului şi, în 
consecinŃă, este nelegală. 

Pentru aceste considerente, în baza disp. art. 312 alin. 1, cu referire la art. 304 ind.1 
Cod proc.civ., Curtea de Apel va admite recursul declarat de contestatorul G.S.-D. şi va 
modifica în tot sentinŃa atacată, în sensul că va admite, în parte, contestaŃia formulată de 
contestatorul G.S.-D. în contradictoriu cu intimata S.C. "S." S.R.L. Huşi. 

Se va dispune anularea dispoziŃiei de concediere emisă în mod nelegal de intimată şi, 
făcându-se aplicarea disp. art. 78 alin. 1 din Codul muncii, intimata va fi obligată să achite 
contestatorului o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu 
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul, începând cu data de 30.03.2009, până 
la data reintegrării efective conform sentinŃei civile nr. 1232 din 26.06.2009 a Tribunalului 
Iaşi (având în vedere că, aşa cum rezultă din adresa nr. 1951/21.07.2009, intimata a pus în 
executare sentinŃa civilă nr. 1232 din 26.06.2009 a Tribunalului Iaşi, dar nu a prevăzut 
expres şi data reintegrării efective). 

Va fi respins capătul de cerere privind reintegrarea pe postul deŃinut anterior 
concedierii, având în vedere că la data de 16.09.2009 a încetat contractul de muncă al 
contestatorului prin demisie. 

Cu privire la existenŃa prejudiciului moral invocat de recurent, Curtea reŃine că, în 
cazul unei concedieri nelegale sau netemeinice, se prezumă o atingere adusă confortului 
psihic, stării emoŃionale a salariatului concediat şi a familiei sale, îndeosebi în actualul 
context socio-economic, iar martorul C.C. a şi prezentat modul în care a fost afectat psihic şi 
emoŃional recurentul, ulterior concedierii sale. 

Aşadar, ca urmare a concedierii sale nelegale, recurentul a suferit un prejudiciu 
moral, însă Curtea a considerat că măsura cu caracter nepatrimonial dispusă, respectiv 
anularea deciziei de concediere, asigură o justă şi integrală reparaŃie a prejudiciul moral, 
nepatrimonial suferit de recurent, aşa încât nu se impunea şi atragerea răspunderii 
patrimoniale a intimatei prin plata unei despăgubiri. 

Ca atare, Curtea a respins cererea contestatorului privind obligarea intimatei la plata 
daunelor morale. 
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15. CondiŃiile de valabilitate ale adeverinŃelor întocmite şi eliberate 
anterior intrării în vigoare a Ordinului 590/2008  

Potrivit pct. VI din Anexa la Ordinul 590/2008, adeverinŃele nevalorificate la 
stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, întocmite şi eliberate anterior 
intrării în vigoare a prezentului ordin, se utilizează la stabilirea şi/sau 
modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiŃiile legale de 
valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul din anexă. Însă, o 
adeverinŃă care nu conŃine menŃiunile privind actul de nominalizare în 
grupa II de muncă şi temeiul legal al încadrării în grupa de muncă, 
menŃiuni obligatorii prevăzute de art. 2 şi 6 din Ordinul 50/1990, nu 
îndeplinea condiŃiile de valabilitate la data emiterii. 

Decizia nr. 1022 din 23 noiembrie 2010  

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vaslui sub nr. 1135/89/26.04.2010, 
contestatorul F.I. a formulat contestaŃie împotriva deciziei nr. 105501/19.04.2010 emisa de 
Casa JudeŃeană de Pensii Vaslui, solicitând anularea acesteia, recalcularea pensiei şi 
emiterea unei noi decizii. 

În motivare, contestatorul a arătat faptul că la stabilirea cuantumului pensiei nu s-au 
avut în vedere perioadele în care a lucrat în grupa a II a de muncă ce sunt cuprinse în 
adeverinŃa nr. 120/1208 din 16.02.2000, respectiv: 08.08.1977-16.10.1977, 5.11.1982-
31.10.1993, 10.01.1994-31.12.1996. 

În drept, a invocat dispoziŃiile art. 87 al.1 şi 154 al.1 din Legea 19/2000. 
Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaŃiei pentru 

următoarele motive: reclamantul este beneficiarul unei pensii anticipate parŃiale, drepturile 
sale fiind stabilite conform art. 50 al.2 din Legea 19/2000. Astfel, având în vedere faptul că 
stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare este între 5 şi 6 ani, procentul de 
diminuare a fost stabilit la 0,25%. AdeverinŃa nr. 120/1208 nu a fost valorificată întrucât nu 
este întocmită conform dispoziŃiilor legale în vigoare: nu cuprinde temeiurile în baza cărora 
s-a făcut încadrarea în grupa II de munca. EvidenŃierea perioadelor lucrate în grupa II de 
muncă se face cu precizarea locului de muncă, grupei de muncă, punctului din tabelul anexă 
la ordinul ministrului muncii şi a ministrului sănătăŃii şi cu precizarea timpului cât cel în 
cauză s-a aflat în această situaŃie în raport cu programul de lucru. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1004/03.06.2010, Tribunalul Vaslui a respins contestaŃia 
formulată de F.I. împotriva Deciziei nr. 105501 din 19 aprilie 2010, emisă de Casa 
JudeŃeană de Pensii Vaslui. 

Pentru a se pronunŃa astfel, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Prin contestaŃie, F.I. a contestat decizia privind acordarea pensiei anticipate parŃiale 

nr. 105501/19.04.2010, fiind nemulŃumit de faptul că, la stabilirea drepturilor de pensie, nu i 
s-au luat în calcul perioadele lucrate în grupa a II a de muncă, acestea rezultând din 
adeverinŃa emisă de fostul angajator şi depusă la dosar - nr. 120/1208 din 16.02.2000. 
Această situaŃie nu este contestată de intimată, ce arată faptul că nu s-a avut în vedere 
această adeverinŃă întrucât nu respectă forma prevăzută de lege.  

Potrivit art. 6 din Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, 
activităŃilor şi categoriilor profesionale cu condiŃii deosebite care se încadrează în grupele I 
şi II de munca în vederea pensionării : „ 6. Nominalizarea persoanelor care se încadrează în 
grupele I şi II de munca se face de către conducerea unităŃilor împreună cu sindicatele 
libere din unităŃi, Ńinându-se seama de condiŃiile deosebite de munca concrete în care îşi 
desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiŃii nefavorabile 
de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau 
infectare etc.).” 

Anexa II pct. 57 din Ordinul nr. 50/1990, aşa cum a fost modificată prin Ordinul 
125/1990, prevede că: „Lista locurilor de munca, activităŃilor şi categoriilor profesionale 
stabilită conform art. 2 din Decretul-Lege nr. 68/1990: 57. SalariaŃii din activitatea de 



 158

extracŃie a ŃiŃeiului şi a gazelor: operatori extracŃie, lăcătuşi întreŃinere instalaŃie la sonde, 
sudori, electricieni şi tehnologi care lucrează efectiv la sonde, montări şi demontări 
conducte transport ŃiŃei, gaze şi apa; montări şi demontări instalaŃii petroliere; încărcări şi 
descărcări scule şi material tubular la şi de la sonde; injectarea în zăcământ a apelor 
tehnologice şi reziduale. OperaŃii speciale la sonde; depozitarea, tratarea şi transportul 
ŃiŃeiului şi gazolinei; comprimarea şi transportul gazelor naturale şi a aerului; degazolinarea 
şi deetanizarea gazelor de sondă.” 

Din adeverinŃa întocmită de SC MECANICA VASLUI S.A. reiese faptul că în 
perioadele 08.08.1977-16.10.1977, 5.11.1982-31.10.1993, 10.01.1994-31.12.1996 
contestatorul a fost salariatul unităŃii, iar conform Ordinului 50/1990 şi scrisorii MMPS 
43G/13402/29.11.1999, munca lucrată în aceste perioade se încadrează în grupa II, în 
procent de 100%. 

A reŃinut instanŃa faptul că nu poate fi avută în vedere adeverinŃa invocată de 
contestator întrucât nici din carnetul de muncă nu rezultă perioada în care a lucrat în gr.II de 
muncă şi nici adeverinŃa invocată nu este emisă conform Ordinului 590/2008. 

Astfel, instanŃa a avut în vedere faptul că, în conformitate cu dispoziŃiile art.6 din 
Ordinul nr.50/1990 al Ministerului Muncii şi ProtecŃiei Sociale, nominalizarea persoanelor 
care se încadrează în grupele I si II de muncă se face de către conducerea unităŃilor 
împreuna cu sindicatele, Ńinându-se seama de condiŃiile deosebite de muncă, concrete, în 
care îşi desfăşoară activităŃile persoanele respective, iar potrivit dispoziŃiilor art.15 din 
acelaşi act normativ, dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate în locurile de muncă şi 
activităŃile ce se încadrează în grupele I si II de muncă, în vederea pensionării, se face pe 
baza înregistrării acestora în carnetul de muncă. 

Ori, din probele administrate în cauză, nu rezultă faptul că şi contestatorul ar fi fost 
nominalizat de către pârâtă împreună cu sindicatul ca şi persoană care se încadrează în 
grupa a II-a de muncă, şi nici nu a fost înregistrat ca atare în cartea de muncă.  

Pe de altă parte, atât timp cât din înscrisurile depuse la dosar, nu rezultă că 
activitatea desfăşurată de reclamant se încadrează în anexa I a Ordinului 50/1990, anexă 
prin care legiuitorul însuşi a stabilit care sunt locurile de muncă care se înscriu în grupa I de 
muncă, instanŃa de fond a reŃinut că nu poate să adauge la lege şi să se substituie 
legiuitorului. 

Mai mult decât atât, instanŃa a reŃinut că nu poate să verifice decât dacă încadrarea 
făcută de unitate a fost sau nu în concordanŃă cu legea. Or, din această perspectivă, a 
constatat că menŃiunile din carnetul de muncă, potrivit cărora reclamantul a lucrat ca 
lăcătuş, atestă faptul că activitatea prestată nu intră în categoria prevăzută în Anexa I la 
Ordinul 50/1990 pentru grupa a II-a de muncă. 

În acest sens, instanŃa a avut în vedere şi practica CurŃii de Apel Iaşi, menŃionând 
decizia nr. 448/27.06.2008 a acestei instanŃe .  

Pentru toate aceste considerente, a respins cererea contestatorului ca neîntemeiată.  
Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs contestatorul F.I. , criticând-o pentru 

nelegalitate şi netemeinicie. 
SusŃine recurentul că în mod greşit instanŃa de fond a reŃinut că nu poate fi avută în 

vedere adeverinŃa în discuŃie deoarece nu este emisă potrivit Ordinului 590/2008, atât timp 
cât însuşi art. 6 din acest ordin prevede că adeverinŃele eliberate anterior şi nevalorificate 
pot fi utilizate la stabilirea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiŃiile legale de 
valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul din ordin. Consideră recurentul că 
aceste dispoziŃii sunt conforme cu principiul neretroactivităŃii şi echităŃii. Societatea care a 
eliberat adeverinŃa a intrat în procedură de reorganizare şi lichidare încă din anul 1997, 
făcând dificilă obŃinerea actelor doveditoare ale activităŃii de către foştii salariaŃi. 

Mai arată recurentul că în mod netemeinic instanŃa de fond nu a luat în considerare 
adeverinŃa în discuŃie, având în vedere că angajatorul poartă întreaga răspundere cu privire 
la cele menŃionate, iar în textul adeverinŃei este inserată menŃiunea că activitatea în grupa a 
II-a de muncă s-a făcut conform dispoziŃiilor Ordinului 50/1990 şi scrisorii MMPS 
43G/13402/29.11.1999. 
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SusŃine că în mod greşit a reŃinut instanŃa de fond că activitatea sa nu se încadra între 
cele prevăzute de Anexa II a Ordinului 50/1990, ignorând prevederile art. 3 din acelaşi 
ordin, iar lipsa d menŃiunilor din carnetul de muncă referitoare la grupa de muncă nu-i este 
imputabilă. 

În plus, consideră că în lipsa posibilităŃii de a produce alte dovezi (proba 
testimonială, înscrisuri – angajatorul fiind în insolvenŃă), în mod injust i-a fost respinsă 
cererea de către instanŃa de fond. Arată şi că altor colegi ai săi de serviciu le-au fost 
eliberate acelaşi tip de adeverinŃe care au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor băneşti, 
el aflându-se astfel într-o situaŃie discriminatorie. 

Ca atare, solicită admiterea recursului şi a contestaŃiei formulate. 
În drept, au fost invocate disp. art. 304 pct. 9 şi 304 ind.1 Cod proc.civ. 
Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a 

dispoziŃiilor legale aplicabile, Curtea de Apel constată că recursul declarat de contestator 
este nefondat. 

Într-adevăr, potrivit pct. VI din Anexa la Ordinul 590/2008, ,,adeverinŃele 
nevalorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, întocmite şi eliberate anterior intrării 
în vigoare a prezentului ordin, se utilizează la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de 
pensie dacă îndeplinesc condiŃiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu 
modelul din anexă”. 

În speŃă, adeverinŃa nr. 120/1208 din 16.02.2000 eliberată de SC MECANICA 
VASLUI S.A. nu îndeplinea condiŃiile de valabilitate la data emiterii, respectiv nu conŃinea 
menŃiunile privind actul de nominalizare în grupa II de muncă şi temeiul legal al încadrării 
în grupa de muncă. 

Astfel, potrivit art. 2 din Ordinul nr. 50/1990 ,, In grupa II de muncă se încadrează 
locurile de muncă, activităŃile şi categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 2”, iar potrivit 
art. 3 ,,Beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de muncă, potrivit celor menŃionate, fără 
limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, 
maiştri, tehnicieni, personal de întreŃinere şi reparaŃii, controlori tehnici de calitate, precum 
şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităŃile 
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Beneficiază, de asemenea, de aceleaşi drepturi personalul 
muncitor din construcŃii-montaj sau din alte activităŃi, care realizează lucrări de extinderi, 
modernizări sau reparaŃii ale capacităŃilor de producŃie şi care îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiŃii cu personalul beneficiarului încadrat în grupele I şi II de muncă”. 

Aceasta înseamnă că în adeverinŃă trebuia completat temeiul legal, respectiv punctul 
din Anexa II la care se încadra activitatea contestatorului, pentru a permite instanŃei 
judecătoreşti să realizeze un control efectiv asupra valabilităŃii şi veridicităŃii, în caz de 
litigiu, a datelor şi informaŃiilor atestate. Ori, în adeverinŃa în discuŃie, se indică la modul 
general Ordinul 50/1990 ca temei de drept, şi nu în concret punctul din Anexa II la care se 
încadra activitatea contestatorului.  

De asemenea, potrivit art. 6 din Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de 
muncă, activităŃilor şi categoriilor profesionale cu condiŃii deosebite care se încadrează în 
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării : „ 6. Nominalizarea persoanelor care se 
încadrează în grupele I şi II de munca se face de către conducerea unităŃilor împreună cu 
sindicatele libere din unităŃi, Ńinându-se seama de condiŃiile deosebite de munca concrete în 
care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiŃii 
nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasa, risc deosebit de explozie, 
iradiere sau infectare etc.).” Aceasta înseamnă că în adeverinŃă trebuia completat actul 
administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii şi 
ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăŃii şi al preşedintelui Comisiei NaŃionale pentru 
ProtecŃia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităŃilor şi 
categoriilor profesionale cu condiŃii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă 
în vederea pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administraŃie şi 
a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, 
pontajele lunare, registrul de evidenŃă a intrărilor în subteran etc.). 
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În speŃă, scrisoarea MMPS nr. 43 G/13402/29.11.1999 nu reprezintă actul 
administrativ de nominalizare, în accepŃiunea legii. 

Aceste menŃiuni sunt de esenŃa valabilităŃii adeverinŃelor ce atestă grupele de muncă, 
iar a admite contrariul ar echivala cu lipsirea de substanŃă a dreptului de acces la justiŃie, ce 
impune ca decizia luată de casa de pensii să fie supusă, sub aspectul legalităŃii şi 
corectitudinii, controlului ulterior al unui organ judecătoresc cu depline competenŃe. 

În consecinŃă, în mod corect a concluzionat instanŃa de fond că nu poate fi avută în 
vedere adeverinŃa invocată de contestator. 

Ca atare, deşi considerentele cum ar fi cele referitoare la faptul că adeverinŃa în 
discuŃie nu este emisă conform Ordinului 590/2008, precum şi că nu a fost înscrisă grupa a 
II-a de muncă în carnetul de muncă au fost greşit reŃinute în motivare, soluŃia pronunŃată de 
prima instanŃă este corectă, prin prisma celor arătate anterior. 

Faptul că angajatorul este în insolvenŃă nu prezintă relevanŃă, existând posibilitatea 
obŃinerii actelor doveditoare de la deŃinătorul arhivei, potrivit legii. Cât priveşte situaŃia 
discriminatorie, pe lângă faptul că nu a fost dovedită, nu a făcut obiectul cauzei de faŃă, prin 
care se solicită luarea în considerare la calculul pensiei a unei adeverinŃe ce nu îndeplineşte 
condiŃiile legale de valabilitate. 

Astfel, în baza disp. art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., Curtea de Apel a respins recursul 
declarat de contestatorul F.I. şi a menŃinut sentinŃa atacată, cu substituirea motivării prin 
aceea a prezentei decizii. 

16. Încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat pe 
durată determinată 

DispoziŃiileart.56 lit.j ,CM .reglementează o modalitate de încetare a 
raporturilor de muncă,ce are un regim  juridic distinct de cel al 
concedierii,motiv pentru care condiŃiile de formă şi fond prevăzute de lege 
pentru concediere nu sunt aplicabile şi încetării  contractului individual de 
muncă ,neexistând o dispoziŃie expresă în acest sens. 

Decizia emisă la încetarea de drept a contractului individual de muncă are 
semnificaŃia unui act constatator,în sensul de instrument ad 
probationem,cu caracter declarativ,prin care se constată existenŃa unei 
situaŃii de fapt şi nu presupune nici respectareaart.73 ori 74 C.M.,aceste 
dispoziŃii nefiind aplicabile. 

Decizia nr. 809 din 8 octombrie 2010 

Prin sentinŃa civilă nr.534 din 22.04.2010 pronunŃată de Tribunalul Vaslui a fost 
respinsă contestaŃia formulată de contestatorul B.I., în contradictoriu cu intimaŃii Ministerul 
Apărării NaŃionale şi Unitatea Militară 01476 Bârlad. 

Pentru a se pronunŃa astfel prima instanŃă a reŃinut că prin contestaŃia formulata de 
contestatorul B.I., împotriva deciziei nr. A 4751/27-10-2009 emisa de intimata Unitatea 
Militara 01476 Bârlad, s-a solicitat reintegrarea pe postul avut anterior desfacerii 
contractului individual de munca, plata salariului pentru perioada 15-10-2009 si pana la 
reintegrare. 

În motivarea contestaŃiei, contestatorul B.I. a arătat ca s-a încadrat la data de 15-11-
2006 la Unitatea Militara 01476 Bârlad, cu contract individual de munca, pana la data de 
15-11-2009. 

La data de 30-10-2009 a primit adresa nr. A 4751/27-10-2009, prin care i s-a 
comunicat faptul ca începând cu data de 15-10-2009 a fost trecut in rezerva, ca urmare a 
aplicării art. 45 alin. 1 lit. g din Legea nr. 384/2006. 

Contestatorul a susŃinut că respectiva decizie este lovita de nulitate absoluta, întrucât 
contractul său individual de munca a fost desfăcut cu o luna înainte de termen, in timp ce 
era in concediu de odihna. 

În drept, contestatorul B.I. a invocat art. 268 alin. 5 Codul muncii. 
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In dovedirea acŃiunii, contestatorul B.I. a folosit proba cu înscrisuri si proba cu 
interogatoriu. 

 Ministerul Apărării NaŃionale a depus întâmpinare, invocând excepŃia lipsei calităŃii 
procesuale pasive si excepŃia lipsei capacităŃii de exerciŃiu a intimatei Unitatea Militara 
01476 Bârlad. 

Ministerul Apărării NaŃionale a solicitat respingerea acŃiunii, întrucât la expirarea 
termenului contractului de angajare, Unitatea Militara 01476 Bârlad a apreciat ca nu se mai 
impune încheierea unui nou contract cu contestatorul B.I.. 

 Ministerul Apărării NaŃionale a mai menŃionat ca contestatorul B.I. a refuzat sa ia 
cunoştinŃă de ordinul de trecere in rezerva, astfel încât a fost emisa adresa nr. A 4751/27-10-
2009. 

 La data de 26-01-2010, contestatorul B.I. si-a completat acŃiunea, solicitând 
introducerea in cauza a intimatului Ministerul Apărării NaŃionale si plata daunelor morale 
de 5.000 lei. 

 La termenul din 15-04-2010, reprezentantul intimatului Ministerul Apărării 
NaŃionale a precizat ca nu mai susŃine excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive si excepŃia 
lipsei capacităŃii de exerciŃiu. 

 Pe fondul cauzei instanŃa a reŃinut că prin contestaŃia formulată contestatorul B.I. 
solicitat anularea deciziei nr. A 4751/27-10-2009 emisa de intimata Unitatea Militara 01476 
Bârlad, şi reintegrarea sa pe postul avut anterior desfacerii contractului individual de munca, 
plata salariului pentru perioada 15-10-2009 si pana la reintegrare, daune morale in cuantum 
de 5.000 lei. 

 InstanŃa a reŃinut ca prin contractul de angajare nr. 88/15-11-2006, contestatorul B.I. 
a fost încadrat la Unitatea Militara 01476 Bârlad, in calitate de fruntaş, pentru perioada 
15.11.2006 – 14.11.2007. Ulterior, prin contractul de angajare nr. 39/14-11-2007 s-a dispus 
încadrarea pe durata determinata a contestatorului B.I., pentru perioada 15-11-2007 – 14-11-
2009. 

 Prin ordinul nr. BPV – 15/21-10-2009 emis de Ministerul Apărării NaŃionale s-a 
dispus trecerea in rezerva a contestatorului B.I., începând cu data de 15-11-2009, in temeiul 
art. 45, alin. 1 lit. g din Legea nr. 384/2006. 

 Potrivit art. 45 alin. 1 lit. g din Legea nr. 384/2006, soldaŃilor şi gradaŃilor voluntari 
le încetează contractul şi sunt trecuŃi în rezervă sau scoşi din evidenŃele militare la expirarea 
termenului contractului, în situaŃia în care una dintre părŃi nu mai optează pentru reînnoirea 
contractului. 

Din cuprinsul procesului – verbal încheiat la data de 27-10-2009 a rezultat ca B.I. a 
refuzat sa primească ordinul nr. BPV – 15/21-10-2009, motiv pentru care s-a procedat la 
emiterea adresei nr. A 4751/27-10-2009, prin care i se aduceau la cunoştinŃă prevederile 
ordinului nr. BPV – 15/21-10-2009. 

Contractul de angajare nr. 39/14-11-2007 expira la data de 14-11-2009, ordinul nr. 
BPV – 15/21-10-2009 prevăzând ca trecerea in rezerva a contestatorului B.I. va începe cu 
data de 15-11-2009. 

 InstanŃa a apreciat raportat la dispoziŃiile art. 45 alin. 1 lit. g din Legea nr. 384/2006 
si art. 56 alin. 1 lit. j Codul muncii, ca expirarea termenului pentru care a fost încheiat 
contractul de angajare are ca efect trecerea in rezerva si încetarea de drept a contractului, 
fără îndeplinirea unei alte formalităŃi. 

In speŃă, Unitatea Militara 01476 Bârlad a decis, ca urmare a raportului întocmit de 
contestatorul B.I., ca nu se impune prelungirea contractului de angajare, astfel încât sunt 
incidente dispoziŃiile art. 45 alin. 1 lit. g din Legea nr. 384/2006 referitoare la încetarea 
contractului si trecerea in rezerva, în situaŃia în care una dintre părŃi nu mai optează pentru 
reînnoire. 

 In ceea ce priveşte adresa nr. A 4751/27-10-2009 emisa de Unitatea Militara 01476 
Bârlad si la motivele de nulitate absoluta invocate in motivarea contestaŃiei, instanŃa a 
reŃinut ca aceasta nu are caracterul unei decizii de încetare a contractului de angajare, ci este 
doar o înştiinŃare cu privire la dispoziŃiile cuprinse in ordinul nr. BPV – 15/21-10-2009. 
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Drept urmare, instanŃa a apreciat ca motivele de nulitate absoluta invocate sunt 
neîntemeiate. 

 InstanŃa a mai reŃinut si faptul ca, in cauză, nu s-a contestat ordinul nr. BPV – 
15/21-10-2009, prin care s-a dispus trecerea in rezerva si încetarea contractului de angajare, 
ci adresa nr. A 4751/27-10-2009, care nu poate fi asimilata unei decizii de concediere, ci 
aceasta are doar caracterul unei înştiinŃări. 

 Constatând ca trecerea in rezerva a contestatorului B.I. si încetarea contractului de 
angajare respecta dispoziŃiile legale, instanŃa a reŃinut ca fiind neîntemeiata contestaŃia 
formulată, respingând-o ca atare. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs contestatorul, criticând-o ca fiind 
netemeinică şi nelegală. 

A motivat contestatorul că în mod greşit prima instanŃă i-a respins acŃiunea, printr-o 
motivare greşită a textelor de lege indicate prin acŃiune şi fără a se preciza temeiul de drept 
care a fundamentat soluŃia pronunŃată. 

 A mai motivat recurentul că hotărârea instanŃei este greşită,  întrucât intimată nu a 
acordat nici preavizul prevăzut de Legea 384/2006, şi nici nu s-a efectuat cercetarea 
administrativă atâta timp cât intimata a depus la dosar înscrisuri care rezulta că recurentul ar 
fi săvârşit mai multe abateri . 

 Recurentul mai invocă şi faptul că prevederile Legii 384/2006 se completează cu 
cele ale Codului muncii, motiv pentru care sunt incidente dispoziŃiile art.60,lit. „i”din cod, 
respectiv că „nu era posibilă concedierea sa pe durata efectuării concediului de odihnă”. 

Recurentul a mai pretins că potrivit disp.art.74 alin.1 lit.d,din Codul muncii, intimata 
trebuia să îi ofere o listă cu locurile de muncă disponibile până la expirarea contractului său 
de muncă şi să-i acorde şi un preaviz de 60 de zile lucrătoare, lucru pe care intimata nu le-a 
făcut. 

În fine recurentul a mai susŃinut că în mod greşit prima instanŃă a reŃinut că Decizia 
nr.4751 din 27.10.2009 este o simplă adresă de comunicare prin care a fost înştiinŃat că la 
data de 15.10.2009 îi va înceta contractul de muncă şi că nu ar fi contestat Ordinul nr.BPV-
15/21.10.09 

prin care s-a dispus trecerea sa în rezervă ci doar adresa nr.A4751 din 27.10.2009. 
În concluzie, recurentul a solicitat admiterea recursului său şi casarea sentinŃei 

primei instanŃe, iar pe fond admiterea contestaŃiei sale . 
Prin întâmpinarea formulată,intimatul Ministerul Apărării NaŃionale a solicitat  
respingerea recursului şi menŃinerea ca legală şi temeinică a sentinŃei primei 

instanŃe. 
Recursul nu este fondat . 
Curtea a constatat că în mod corect prima instanŃă a reŃinut situaŃia de fapt şi 

normele legale incidente în cauză. 
Curtea a constatat că primul motiv de recurs ce vizează neindicarea temeiului juridic 

de către prima instanŃă este neîntemeiat, în contextul în care prin hotărâre se menŃionează 
expres că „potrivit dispoziŃiilor art.45 alin 1 lit. g din Legea 384/2006, soldaŃilor şi 
gradaŃilor voluntari le încetează contractul şi sunt trecuŃi în rezervă sau scoşi din evidenŃele 
militare la expirarea termenului contractului, în situaŃia în care una dintre părŃi nu mai 
optează pentru reînnoirea contractului. 

Curtea a reŃinut că în cazul de faŃă nu ne aflăm în prezenŃa unei desfaceri unilaterale 
a contractului de muncă, ci în prezenŃa unei încetări de drept şi la termen a contractului de 
muncă. 

Totodată, s-a reŃinut şi faptul că raporturile juridice dintre părŃile litigante s-au 
desfăşurat în temeiul unei legi speciale,şi anume Lege 384/2006,iar încetarea acestora s-a 
făcut prin aplicare dispoziŃiilor art.45(1) litera „g” din aceiaşi lege, prin epuizarea duratei 
contractului încheiat pe durată determinată. 

Faptul că intimata a depus la dosar o serie de documente din care rezultau anumite 
abateri disciplinare ale contestatorului nu înseamnă că s-a dispus desfacerea disciplinară a 
contractului de muncă al acestuia,atâta timp cât încetarea raporturilor de muncă a avut loc la 
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data de 15.11.2009 după cum rezultă din Ordinul nr.BPV-15, aflat la fila 26 dosar fond, deci 
la expirarea termenului de un an,pentru care fusese încheia contractul de muncă. 

Înscrisurile depuse la dosar au reprezentat motivul pentru care intimatul nu a mai 
dorit continuarea raporturilor de muncă, şi a dispus trecerea în rezervă a contestatorului la 
încheierea contractului, conform disp.art.45(1) lit. g din Legea 384/2006. 

Prin urmare, Curtea a reŃinut că motivele de recurs invocate de contestator privind 
nulitatea deciziei de concediere raportat la încălcarea de către intimat a dispoziŃiilor art74 
alin.1 lit d din Codul muncii sau ale art.73 Codul muncii, nu au nici o legătură cu prezenta 
cauză,în contextul în care contractul de muncă ce a fost încheiat pe durată determinată a 
încetat prin epuizarea duratei acestuia,  deci prin ajungerea la termen,incidente fiind 
dispoziŃiile legii speciale dar şi cele ale art.80 din Codul muncii. 

În consecinŃă,Curtea, în temeiul disp. art.312 cod proc. civ., a respins motivele de 
recurs ca nefondate, menŃinând ca legală şi temeinică sentinŃa primei instanŃe. 

17. Dreptul la concediu de odihnă plătit este un drept constituŃional 
prevăzut de art. 41 al.2 din ConstituŃie şi garantat şi prin lege 
organică (art. 39 al.1 lit.c, art. 139 şi 145 Codul Muncii) 
tuturor salariaŃilor, acest drept neputând forma obiectul 
vreunei limitări. 

Angajatorul are obligaŃia programării asistenŃilor personali în efectuarea 
concediului de odihnă (conform art. 143 Codul Muncii), iar în cazul în 
care se optează pentru neefectuarea repausului specific concediului de 
odihnă, aceştia au dreptul să primească indemnizaŃii în echivalent. În 
cazul în care angajatorul nu asigură dreptul la un repaus anual, repausul 
trebuie plătit, fapt ce atrage astfel dreptul la despăgubiri pentru asistenŃii 
personali. Această obligaŃie de dezdăunare este prevăzută de art. 40 al.2 
Codul Muncii. 

Decizia nr. 942 din 5 noiembrie 2010 

Prin sentinŃa civilă nr.1682 din 27.08.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost 
respinsă excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a Sindicatului „N.V.” al SalariaŃilor din 
DirecŃia de AsistenŃă Comunitară Iaşi, invocată de pârâtă. 

S-a admis în parte acŃiunea formulată de Sindicatul „N.V.” al SalariaŃilor din 
DirecŃia de AsistenŃă Comunitară Iaşi, astfel cum a fost ulterior precizată, în numele şi 
pentru reclamanŃi în contradictoriu cu pârâta DirecŃia de AsistenŃă Comunitară Iaşi. 

A fost obligată pârâta să achite reclamanŃilor despăgubiri reprezentând indemnizaŃia 
de concediu de odihnă, calculată proporŃional cu numărul de zile de concediu de odihnă 
neefectuat în natură, pentru anii 2007 – 2009, actualizate cu indicele de inflaŃie la data plăŃii 
efective. 

Au fost respinse cererile formulate de Sindicatul „N.V.” al SalariaŃilor din DirecŃia 
de AsistenŃă Comunitară Iaşi, în numele şi pentru reclamanŃi, în contradictoriu cu pârâta, 
având ca obiect obligarea acesteia la reŃinerea cotizaŃiilor şi la plata de daune materiale. 

S-a respins şi cererea reclamanŃilor de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de 
judecată ca nedovedită. 

Pentru a se pronunŃa astfel prima instanŃă a reŃinut că prin acŃiunea formulată de 
Sindicatul „N.V.” al SalariaŃilor din DirecŃia de AsistenŃă Comunitară Iaşi, în numele şi 
pentru reclamanŃii indicaŃi în acŃiune s-a solicitat în contradictoriu cu pârâta DirecŃia de 
AsistenŃă Comunitară Iaşi, obligarea pârâtei să achite reclamanŃilor despăgubiri băneşti 
reprezentând indemnizaŃia de concediu de odihnă, calculată proporŃional cu numărul de zile 
de concediu de odihnă neefectuat în natură, pentru anii 2007 – 2009, actualizate cu indicele 
de inflaŃie la data plăŃii efective, obligarea pârâtei la reŃinerea cotizaŃiilor pentru membrii de 
sindicat conform art. 10 din statut şi art. 24 lg. sindicatelor, art. 91 CCMUN 2007-2010,a 
hotărârii luate de Adunarea Generală prin proces verbal şi a cererilor de adeziune, începând 
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cu data transmiterii primei adrese oficiale şi până la data rămânerii definitive a sentinŃei; s-
au mai solicitat daune materiale egale ca valoare cu suma ce trebuie reŃinută drept cotizaŃie 
membrilor de sindicat conform tabelelor şi cererilor înaintate angajatorului în anii 2009-
2010 precum şi plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acŃiunii s-a arătat faptul că reclamanŃii au avut în perioada 2007-2009 
calitatea de salariaŃi ai pârâtei, desfăşurând activitate în baza unui contract individual de 
muncă încheiat pe perioadă determinată, calitate în baza căreia beneficiază de toate 
drepturile de personal prevăzute de legislaŃia muncii pe perioada existenŃei raporturilor de 
muncă. În această perioadă reclamanŃii au avut în îngrijire persoane cu handicap şi şi-au 
desfăşurat activitatea de ocrotire a persoanelor aflate în îngrijire pe perioada concediului de 
odihnă, asigurând funcŃionarea normală a instituŃiei.  

Au mai motivat reclamanŃii că pârâta a acordat concediu de odihnă reclamanŃilor 
doar scriptic, salariaŃii menŃinându-şi în această perioadă toate obligaŃiile cuprinse în fişa 
postului. Dacă ar fi beneficiat de concediu de odihnă angajatorul trebuia să facă dovada 
faptului că, pe perioada concediului, a adăpostit şi îngrijit persoana respectivă într-un centru 
de tip respiro sau ar fi găsit un înlocuitor conform legislaŃiei în vigoare. 

În ceea ce priveşte al doilea capăt de cerere s-a arătat faptul că pârâta nu a dat curs 
solicitărilor reclamanŃilor de reŃinere a cotizaŃiilor pentru membrii de sindicat timp de 
aproape un an de zile.  

S-a anexat, în copie, tabelul cu reclamanŃii-membri de sindicat, statutul sindicatului, 
practică judiciară. 

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepŃia lipsei calităŃii procesuale 
active a sindicatului în primul capăt de cerere, arătând faptul că, în baza art. 28 al.2 Lg. 
54/2003, sindicatele pot reprezenta membrii de sindicat în instanŃă dar nu pot avea calitatea 
de parte.  

Pe fond, s-a solicitat respingerea acŃiunii motivat de faptul că asistenŃii personali nu 
pot fi asimilaŃi asistenŃilor maternali, motiv pentru care nu poate fi avută în vedere practica 
judiciară depusă la dosar. AsistenŃii maternali îşi desfăşoară activitatea la domiciliul lor în 
timp ce asistenŃii personali îşi desfăşoară activitatea la domiciliul persoanei cu handicap 
grav, programul de muncă neputând depăşi 8 ore pe zi/40 ore pe săptămână. Pentru a 
beneficia de concediu de odihnă asistentul personal trebuie să depună o cerere în acest sens 
pentru ca pârâta să-i asigure un înlocuitor sau a –i asigura persoanei cu handicap 
indemnizaŃia prevăzută de art. 37 al.2. Oricum nu se poate vorbi de un prejudiciu atâta timp 
cât asistentul personal este din familia bolnavului şi beneficiază de îngrijire permanentă din 
partea asistentului personal. În cazul în care concediul de odihnă este solicitat, indemnizaŃia 
de concediu reprezintă un salariu în avans, nu presupune achitarea de către angajator şi a 
salariului pe luna în care a figurat în concediu. 

În ceea ce priveşte al doilea capăt de cerere pârâta a arătat că nu a primit acordurile 
membrilor de sindicat pentru reŃinerea cotizaŃiei, motiv pentru care nu a operat aceste 
reŃineri. Se invocă art. 164 Codul muncii, art. 91 al.2 CCMUN. 

S-au anexat, în copie, adresa nr. 22266/16.10.2009, adresa nr. 12074/2.06.2010. 
ReclamanŃii au formulat un răspuns la întâmpinare în cuprinsul căruia au indicat şi 
cuantumul daunelor materiale solicitate, respectiv 4.000 lei. De asemenea pârâta a depus un 
răspuns, considerat de instanŃă ca având caracter de „concluzii scrise”. 

Conform art. 137 al.1 Cod procedură civilă, instanŃa a analizat cu prioritate excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale active a sindicatului în primul capăt de cerere, excepŃie invocată 
prin întâmpinare.  

În acest sens instanŃa a reŃinut că acŃiunea a fost formulată de către Sindicatul „N.V.” 
în numele şi pentru asistenŃii personali, membrii ai sindicatului. Conform art. 28 din Legea 
Sindicatelor: „1) OrganizaŃiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din 
legislaŃia muncii, …, în faŃa instanŃelor judecătoreşti, organelor de jurisdicŃie, a altor 
instituŃii sau autorităŃi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi. (2) În exercitarea 
atribuŃiilor prevăzute la alin. (1) organizaŃiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice 
acŃiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acŃiune în justiŃie în numele membrilor lor, 
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fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza” În aceste condiŃii, 
calitatea, respectiv posibilitatea pe care o are reclamanta de a introduce acŃiuni în justiŃie în 
numele membrilor este conferită de lege, motiv pentru excepŃia invocată este neîntemeiată.. 
În consecinŃă, instanŃa a respins excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a Sindicatului 
„N.V.” al SalariaŃilor din DirecŃia de AsistenŃă Comunitară Iaşi, invocată de pârâtă. 

Pe fondul cauzei, instanŃa a reŃinut că reclamanŃii au calitatea de asistenŃi personali şi 
a solicitat obligarea pârâtei să achite reclamanŃilor despăgubiri băneşti reprezentând 
indemnizaŃia de concediu de odihnă, calculată proporŃional cu numărul de zile de concediu 
de odihnă neefectuat în natură, pentru anii 2007 – 2009, actualizate cu indicele de inflaŃie la 
data plăŃii efective. Calitatea de asistenŃi personali a reclamanŃilor pentru perioada 
menŃionată nu a fost contestată de către pârâtă. 

Conform art. 35 Legea nr. 448/1996 privind protecŃia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-
psiho-medicale, la un asistent personal iar conform art. 37 al.1 lit. c asistentul personal are 
dreptul la concediu anual de odihnă. Al. 2 şi 3 prevăd obligaŃia angajatorului ca, pe perioada 
în care asistentul personal se află în concediu de odihnă să asigure persoanei cu handicap 
grav un înlocuitor al asistentului personal sau să-i acorde o indemnizaŃie echivalentă cu 
salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro. 

InstanŃa a reŃinut că susŃinerile pârâtei potrivit cărora reclamanŃii ar fi beneficiat de 
acest drept, depunând la dosar un tabele cu zilele de concediu de odihnă efectuate de 
reclamanŃi,sunt contrazise pe de altă parte, tot de susŃinerile acesteia, pârâta arătând faptul 
că, pentru a beneficia de concediu de odihnă, reclamanŃii trebuiau să depună o cerere în 
acest sens pentru ca angajatorul să poată aplica dispoziŃiile art. 37 al.2 şi 3 Legea 448/2006. 
Acest aspect contrazice susŃinerea că reclamanŃii ar fi beneficiat de concediu de odihnă 
pentru perioada reclamată. 

A reŃinut astfel instanŃa de fond că activitatea reclamanŃilor se desfăşoară, potrivit 
art. 37 al.1 Legii 448/1996, în baza contractului individual de muncă, iar caracterul special 
al acestui contract, specific îngrijirii şi protecŃiei persoanei cu handicap grav, nu înlătură 
calitatea reclamanŃilor de salariaŃi, actul normativ special coroborându-se cu dispoziŃiile din 
Codul Muncii, conform art. 39. 

Dreptul la concediu de odihnă plătit este un drept constituŃional prevăzut de art. 41 
al.2 din ConstituŃie şi garantat şi prin lege organică (art. 39 al.1 lit.c, art. 139 şi 145 Codul 
Muncii) tuturor salariaŃilor, acest drept neputând forma obiectul vreunei limitări. Concediul 
de odihnă, fiind un drept constituŃional, nu poate fi restrâns decât prin lege şi numai în 
condiŃiile exprese şi limitativ prevăzute de art. 53 din ConstituŃia României. Conform art. 1 
al.1 Codul Muncii raportat la art. 1 al.5 şi la art. 73 al.3 lit.p din ConstituŃie, orice derogare 
de la prevederile Codului Muncii se poate face numai prin lege specială organică, iar de la 
supremaŃia dispoziŃiilor constituŃionale privind caracterul excepŃional şi strict determinat al 
limitărilor dreptului la concediu de odihnă nu poate deroga nici măcar prin lege organică. 
Mai mult, art. 5-6 Codul Muncii şi art. 1 al.2 OG nr. 137/2000 interzic orice discriminare a 
asistenŃilor personali în sensul încălcării dreptului lor constituŃional la concediul de odihnă. 
Angajatorul are obligaŃia programării asistenŃilor personali în efectuarea concediului de 
odihnă (conform art. 143 Codul Muncii), iar în cazul în care se optează pentru neefectuarea 
repausului specific concediului de odihnă, aceştia au dreptul să primească indemnizaŃii în 
echivalent. În cazul în care angajatorul nu asigură dreptul la un repaus anual, repausul 
trebuie plătit, fapt ce atrage astfel dreptul la despăgubiri pentru asistenŃii personali. Această 
obligaŃie de dezdăunare este prevăzută de art. 40 al.2 Codul Muncii. 

InstanŃa a mai avut în vedere şi faptul că pârâta nu a făcut dovada plăŃii 
indemnizaŃiei de concediu de odihnă, tabelul depus neŃinând loc de stat de plată. Potrivit 
dispoziŃiilor art. 287 Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine 
angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de 
înfăŃişare. 

Or, în speŃă, s-a reŃinut de către instanŃă că pârâta, căreia îi revenea sarcina probei 
conform art. 287 Codul muncii, nu a făcut dovada achitării către reclamanŃi a indemnizaŃiei 
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cuvenite, nefiind depuse la dosar statele de plată sau orice alte documente justificative. 
În consecinŃă instanŃa a reŃinute faptul că reclamanŃii sunt îndreptăŃiŃi la plata 

despăgubirilor pentru prejudiciul suferit din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii 
obligaŃiilor de serviciu. 

În ceea ce priveşte reŃinerea cotizaŃiilor pentru membrii de sindicat instanŃa a reŃinut 
faptul că art. 10 din Statutul Sindicatului „N.V.” prevede că plata cotizaŃiei se face de către 
angajator în contul sindicatului pe baza listei de adeziune prezentate la serviciul de 
salarizare iar conform art. 91 CCMUN 2007-2010 reŃinerea cotizaŃiei se face pe baza cererii 
organizaŃiei sindicale, la care se ataşează lista membrilor de sindicat şi semnătura acestora 
de acceptare a reŃinerii. Lista se înaintează angajatorului la începutul fiecărui an de către 
sindicat şi va fi actualizată ori de câte ori este nevoie de către acesta. ReclamanŃii nu au 
depus însă la dosar nici un act din care să reiasă dovada îndeplinirii acestor paşi în vederea 
efectuării reŃinerilor de către angajator, în timp ce acesta a dat dovadă de rol activ aşa cum 
reiese din adresa nr. 22266/16.10.2009 depusă la dosar, în încercarea de a remedia această 
situaŃie. 

InstanŃa a constatat că în mod corect s-a invocat prevederea cuprinsă de art. 164 
Codul Muncii, conform căreia nici o reŃinere din salariu nu poate fi operata, in afara 
cazurilor si condiŃiilor prevăzute de lege . 

Pentru aceste motive instanŃa a respins acest capăt de cerere ca neîntemeiat.  
Aceeaşi soluŃie a fost dată şi în capătul de cerere privind plata daunelor materiale, 

această sumă fiind solicitată ca urmare a faptului că angajatorul nu a făcut reŃinerile pentru 
cei 54 de membri de sindicat la valoarea de 1% din venitul brut pentru fiecare lună de la 
data depunerii cererii de către fiecare membru. Ca atare, instanŃa, având în vedere soluŃia 
pronunŃată cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere, pe cale de consecinŃă a respins şi cel 
de-al treilea capăt de cerere, în cauză nefiind îndeplinite dispoziŃiile art. 269 Codul 
muncii,în contextul în care sindicatul nu a făcut dovada îndeplinirii condiŃiilor răspunderii 
patrimoniale. 

Cu privire la cererea reclamanŃilor de acordare a cheltuielilor de judecată, de 
dispoziŃiile art. 274 Cod procedură civilă şi de faptul că nu s-au depus acte în dovedirea 
cuantumului acestora, instanŃa a respins şi acest capăt de cerere ca nedovedit.  

Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs atât reclamantul Sindicatul „N.V.” al 
SalariaŃilor din DirecŃia de AsistenŃă Comunitară Iaşi,cât şi pârâta DirecŃia de AsistenŃă 
Comunitară Iaşi, ambii recurenŃi criticând soluŃia primei instanŃe ca fiind netemeinică şi 
nelegală. 

Recursul reclamanŃilor vizează capătul referitor la respingerea cereri de obligare a 
pârâtei la reŃinerea cotizaŃiilor membrilor de sindicat şi de acordare a daunelor materiale 
cauzate prin neîndeplinirea acestei obligaŃii. Au susŃinut în acest sens reclamanŃii că în mod 
greşit prima instanŃă a reŃinut că nu ar fi urmat paşii obligatorii prevăzuŃi de art. 91 CCMUN 
2007-2010,potrivit cărora reŃinerea cotizaŃiei se face pe baza cererii organizaŃiei sindicale, la 
care se ataşează lista membrilor de sindicat şi semnătura acestora de acceptare a reŃinerii, 
lista înaintându-se angajatorului la începutul fiecărui an de către sindicat şi va fi actualizată 
ori de câte ori este nevoie de către acesta. 

RecurenŃii au susŃinut că au urmat această procedură însă au omis să depună la dosar 
documentaŃia doveditoare în acest sens, motiv pentru care au depus-o în recurs. 

În concluzie recurenŃii au solicitat admiterea recursului şi obligarea pârâtei la 
reŃinerea şi virarea cotizaŃiei reŃinute de la salariaŃi, precum şi obligarea pârâtei la plata 
daunelor cauzate prin neîndeplinirea acestei obligaŃii. 

Recursul pârâtei DirecŃia de AsistenŃă Comunitară Iaşi vizează capătul de cerere prin 
care a fost obligată la plata către reclamanŃii membri de sindicat de despăgubiri pentru 
concediile de odihnă neefectuate de către aceştia în perioada 2007-2009,actualizate cu 
indicele de inflaŃie la data plăŃii efective. A susŃinut în acest sens recurenta că potrivit 
dispoziŃiilor art.114 din Codul Muncii „compensarea în bani a concediului de odihnă 
neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului de muncă.”Şi cum în cazul de 
faŃă pentru niciunul dintre reclamanŃi nu a încetat contractul individual de muncă în mod 
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greşit prima instanŃă a obligat-o la plata de despăgubiri pentru concediile neefectuate în 
perioada 2007-2009. 

Mai mult, a susŃinut recurenta pârâtă că, pentru a primi despăgubiri angajatul trebuie 
să pună în întârziere angajatorul în cazul în care a formulat o cerere pentru efectuarea 
concediului de odihnă,iar instituŃia refuză acest drept. Cum însă nici la dosarul cauzei şi nici 
la instituŃie nu există nicio cerere în acest sens, în mod nelegal prima instanŃă a acordat 
aceste despăgubiri, întrucât, potrivit dispoziŃiilor art.143 codul muncii, efectuarea 
concediului de odihnă se face în baza unei programări colective sau individuale pe baza 
cererilor formulate de salariaŃi. 

În consecinŃă recurenta pârâtă a solicitat admiterea recursului său şi modificarea 
sentinŃei primei instanŃe în sensul exonerării sale de plata despăgubirilor la care a fost 
obligată. 

Ambii recurenŃi a formulat întâmpinări în recursurile declarate de partea adversă, 
recurentul Sindicatul „N.V.” al SalariaŃilor din DirecŃia de AsistenŃă Comunitară Iaşi, 
depunând la dosar şi o serie de documente în susŃinerea motivelor sale de recurs, respectiv 
corespondenŃe purtate cu pârâta DirecŃia de AsistenŃă Comunitară Iaşi şi tabele cu membrii 
de sindicat. 

Recursurile sunt nefondate. 
Astfel, analizând recursul reclamanŃilor, Curtea a constatat că deşi într-adevăr art. 91 

din Contractul Colectiv de Muncă 2007-2010 prevede că „în aplicarea prevederilor art. 24 
din Legea nr. 54/2003 – Legea Sindicatelor, la cererea organizaŃiilor sindicale angajatorii 
vor reŃine şi vor vira sindicatului cotizaŃia de sindicat pe statele lunare de plată, efectuând 
concomitent şi deducerea fiscală a cotizaŃiei din venitul lunar al membrului de sindicat, 
pentru a efectua aceste reŃineri angajatorului trebuie să i se prezinte lista membrilor de 
sindicat şi semnătura acestora de acceptare a reŃinerii. 

Ori, din înscrisurile depuse la dosar Curtea a constatat că listele respective cuprind 
doar prin adăugarea ulterioară întocmirii – menŃiunea de acceptare a reŃinerii cotizaŃiei pe 
statul de plată, această menŃiune fiind ulterioară tehnoredactării ini Ńiale, şi scrisă de mână. 

Ori, nu asemenea accept trebuie să fie expres şi indubitabil, şi nu menŃionat printr-o 
adăugire manuscrise susceptibilă de interpretări dubii. 

Prin urmare, instanŃa de recurs a constatat că atâta timp cât sindicatul nu s-a 
conformat dispoziŃiilor legale – şi nu a întocmit documentaŃia pentru pârâtă în aşa fel încât 
să prezinte acordul scris al fiecărui salariat pentru efectuarea reŃinerilor, în mod temeinic şi 
legal prima instanŃă a respins acest capăt de cerere. 

Cât priveşte daunele pretinse de recurentul-reclamant, instanŃa de recurs a reŃinut că 
pe de o parte însuşi reclamantul este în culpă cu privire la documentaŃia defectuoasă depusă 
la angajator, iar pe de altă parte nu a făcut dovada că ar fi fost prejudiciat în contextul în 
care membrii de sindicat puteau şi trebuiau să-şi achite personal cotizaŃiile pentru sindicat.  

În atare situaŃie Curtea a respins ca nefondat recursul reclamantului Sindicatul 
„N.V.” din cadrul DirecŃiei de AsistenŃă Comunitară Iaşi. 

Cât priveşte recursul pârâtei DirecŃia de AsistenŃă Comunitară Iaşi, Curtea a 
constatat că şi acesta este nefondat. 

ReŃine în acest sens instanŃa de control judiciar că nimeni nu îşi poate invoca propria 
turpitudine, pentru a se exonera de obligaŃiile ce îi revin în temeiul legii.  

Astfel, potrivit dispoziŃiilor art. 139 Codul muncii „dreptul la concediul de odihnă 
anual plătit este garantat tuturor salariaŃilor şi nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, 
renunŃări sau limitări. 

Potrivit art. 141 alin. 3 – angajatorul este obligat să acorde concediul până la 
sfârşitul anului următor, tuturor salariaŃilor care nu au efectuat integral concediul de odihnă 
la care avea dreptul. 

Aceste dispoziŃii se complinesc cu cele ale art. 143 care prevăd că „efectuarea 
concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale 
stabilite de angajator, cu consultarea sindicatului ori după caz a reprezentanŃilor salariaŃilor, 
ori a salariatului – pentru programările individuale”. 
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Rezultă deci, din cele expuse mai sus, că angajatorul avea obligaŃia de a stabili 
programări ale concediului de odihnă pentru fiecare salariat în parte – asistent personal – iar 
în situaŃia în care acesta nu îşi manifestă opŃiunea pentru o anume perioadă, angajatorul îl 
putea programa din oficiu. 

Cum însă pârâta nu a procedat în acest fel, neîndeplinindu-şi obligaŃiile prevăzute de 
art. 141 alin. 3 şi 143 Codul muncii, Curtea a constatat că în mod judicios, temeinic şi legal 
instanŃa de fond a obligat la plata de despăgubiri pentru concediile neefectuate în natură în 
perioada 2007-2009, actualizate cu indicele de inflaŃie la data plăŃii efective. 

În consecinŃă pentru toate cele ce preced Curtea, în temeiul dispoziŃiilor art. 312 Cod 
procedură civilă a respins ambele recursuri ca nefondate, menŃinând ca legală şi temeinică 
sentinŃa primei instanŃe. 

18. Art.278 Codul muncii – sarcina probei revine angajatorului 

Deşi potrivit dispoziŃiilor  art.278 Codul muncii  sarcina probei revine 
angajatorului,în contextul în care recurenta angajatoare  a dovedit cu 
acte că a achitat drepturile salariale datorate reclamanŃilor ,respectându-
şi  obligaŃia prevăzută de art. 75 din Legea 168/1999,le revenea 
reclamanŃilor sarcina de a contradovedi sau de a răsturna şi infirma cele 
probate de pârâta recurentă. 

ReclamanŃii însă, au rămas într-o totală pasivitate, ignorând faptul că pârâta a 
depus documente din care rezultă netemeinicia pretenŃiilor   lor. 

Decizia nr. 1024 din 26 noiembrie 2010 

Prin sentinŃa civilă nr.1181 din 28.05.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost 
admisă în parte acŃiunea formulată de reclamanŃi în contradictoriu cu pârâta S.C. „O.P.” 
S.A. Bucureşti. 

A fost obligată pârâta să achite reclamanŃilor indemnizaŃia de concediu de odihnă 
cuvenită, aferentă anului în care au fost concediaŃi şi drepturile băneşti cuvenite pentru 60 
zile de preaviz. 

A fost respinsă cererea reclamanŃilor de obligare a pârâtei la plata diferenŃei dintre 
indemnizaŃia de concediere încasată şi cea cuvenită. 

A fost respinsă în totalitate acŃiunea formulată de reclamanŃii B.C., B.C.C., CARP 
C.C., C.GH., C.I., G.GH., G.GH., G.I., M.C.C., S.I., T.C., T.GH., T.D. în contradictoriu cu 
pârâta S.C. „O.P.” S.A. Bucureşti. 

Pentru a se pronunŃa astfel prima instanŃă a reŃinut că prin acŃiunea formulată, 
reclamanŃii au chemat în judecată pe pârâta SC „P.” SA-MEMBRU „O.M.W.G.” Bucureşti, 
solicitând obligarea pârâtei la plata integrală şi corect calculată, raportat la indicele de 
inflaŃie de la data naşterii dreptului la acŃiune şi până la efectuarea plăŃii a indemnizaŃiilor de 
concediere colectivă şi a despăgubirilor civile prevăzute în Contractul colectiv de muncă la 
nivel „P.”, în Planul social anexă la acest contract colectiv de muncă, în Legea nr. 53/2003 
şi în Codul civil, reprezentând contravaloarea indemnizaŃiei de concediere colectivă, 
(constând în c/v a 8, 12 sau 15 salarii medii brute pe „P.”, existente la data 
concedierii,conform tabelului anexă nr. 2);contravaloarea a 60 de zile calendaristice 
prevăzute drept preaviz de concediere, respectiv cuantumul a două salarii de bază, la care se 
vor adăuga sporurile aferente, individual pentru fiecare reclamant, conform tabelului anexat; 
contravaloarea concediului de odihnă, în integralitate, pentru anul în care a intervenit 
concedierea(respectiv echivalentul a două salarii de bază al fiecărui salariat, conform art. 90 
din Contractul colectiv de muncă la care se adaugă toate sporurile de care acesta beneficia în 
momentul concedierii) 

De asemenea, reclamanŃii au solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de 
judecată. 

În motivarea acŃiunii lor, reclamanŃii au arătat că începând cu luna decembrie 2005 
au fost concediaŃi în mai multe tranşe, (aşa cum rezultă din conŃinutul deciziilor de încetare 
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a contractelor individuale de muncă anexate şi consemnate în tabelul nr.2 şi din copiile 
carentelor de muncă), o parte dintre ei fiind trimişi în şomaj iar o parte fiind direcŃionaŃi 
către alte societăŃi cu care pârâta a încheiat contracte de vânzare-cumpărare a unor active 
sau componente ale acestora, prin contracte de parteneriat sau prin externalizare. 

S-a precizat că cea mai mare parte a fot însă concediată prin trimitere în şomaj, deşi 
prin Planul social încheiat între patronat şi sindicat pârâta se angajase că le va crea unele 
facilităŃi. 

AcŃiunea de concediere colectivă s-a stabilit de Consiliile de AdministraŃie ale „P.” 
la şedinŃele din 07.06.2005 şi 09.08.2005 având la bază Planul de reorganizare a unităŃii, 
Planul social „P.”, Legea 53/2003, Contractul colectiv de muncă la nivel naŃional pe anii 
2005-2006 şi Contractul colectiv de muncă la nivel „P.”. 

Planul social „P.” are valabilitate în perioada de la semnare şi până la data de 
31.12.2010,iar potrivit acestui plan salariul mediu brut la nivel de „P.” care urma să fie luat 
în calcul pentru stabilirea drepturilor băneşti ce revenea fiecăruia, trebuia să fie cel existent 
la data efectuării concediilor, respectiv la expirarea celor 60 de zile calendaristice de la data 
semnării deciziei de concediere acordate drept preaviz. 

Au mai arătat reclamanŃii că pentru cei concediaŃi în anul 2005 salariul luat in calcul 
trebuia să fie cel din anul 2004 majorat in anii următori, direct proporŃional cu acelaşi 
procentaj cu care se majora salariul conform C.C.M., regulă valabila si pentru ceilalŃi ani de 
concediere. 

Au mai susŃinut reclamanŃii că deşi prin adresa din 12.05.2005 conducerea „P.” 
comunica tuturor structurilor din Ńară, ca :" pentru anul 2005 fost stabilit un procent general 
de creştere a salariilor de baza cu 13%, cu aplicare de la data de 01.01.2005» iar prin adresa 
nr. 78/25.01.2005 se preciza ca începând cu data de 01.01.2005 salariul mediu brut în „P.” 
este de 14.000.000 lei/persoana, la calculul indemnizaŃiilor plătite pentru salariaŃii 
concediaŃi în anul 2005 pârâta a luat drept baza de calcul salariul din 2004, respectiv de 
9.8000.000 iei, fără a-l mai indexa cu procentul de majorare sau fără a-l aplica pe cel stabilit 
oficial, de 14 milioane Iei. ReclamanŃii au susŃinut că prin aplicarea unui salariu mai mic 
decât cel convenit şi comunicat la nivel de unitate care trebuia înmulŃit cu 8, 12 sau 15, 
funcŃie de vechimea in munca a fiecărei persoane disponibilizate din cadrul „P.”, cei 
concediaŃi au fost prejudiciaŃi,sumele acordate fiind mai mici decât cele cuvenite, pentru cei 
care au fost concediaŃi in aceasta perioada. 

Acelaşi sistem defectuos de calcul în dezavantajul salariaŃilor a fost folosit de pârâtă 
şi la acordarea indemnizaŃiilor si pentru cei concediaŃi in anii 2006 si 2007 si 2008. 

Au mai motivat reclamanŃii că pentru anii 2006 si 2007 parata a procedat la un alt 
sistem de majorare a salariilor, majorarea acestora nemaifiind acordată cu începere de la 01 
ianuarie a fiecărui an,ci a aplicat majorarea salariilor,  funcŃie de planul de concedieri avut 
în perspectivă,respectiv după întocmirea deciziilor de încetare a contractelor de muncă, până 
în data de 10.05.2005 iar majorările salariate au fost acordate începând cu data de 
15.05.2006. 

Au mai arătat reclamanŃii că deşi trebuia ca operarea în carnetele de munca a 
concedierilor sa se facă după expirarea termenelor de 60 zile de preaviz, aşa cum de altfel se 
precizează si in deciziile de încetare a contractelor individuale de munca, (timp acordat 
conform legii salariaŃilor ce urmau a fi concediaŃi in vederea găsirii unor noi locuri de 
muncă),pârâta a operat în carnetele de munca imediat după semnarea deciziilor, respectiv 
începând cu data semnării acestora sau a doua zi. Au arătat reclamanŃii că procedând în 
acest fel, salariaŃii au fost frustraŃi de peste doua luni de zile de vechime in munca, durata 
acestei perioade nemaifiind luată in calcul ca stagiu de cotizare pentru calcularea pensiilor. 
Cu toate acestea, la efectuarea plaŃilor parata a reŃinut toate datoriile specifice unui salariat, 
deşi reclamanŃii nu mai aveau calitatea de salariaŃi si nu mai datorau decât cota unica de 
impozitare de 16%.  

ReclamanŃii au mai arătat că acelaşi lucru s-a întâmplat si in anul 2007 când 
majorările salariale nu au operat cu data de 01.01.2007 ci cu data de 01.06.2007, lăsând 
posibilitatea întocmirii mai întâi a deciziilor de concediere care a avut loc anterior acestei 
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date, cu încălcarea aceloraşi drepturi. 
Faptul că pârâta a încălcat prevederile de bază ale Planului de reorganizare a unităŃii, 

a Planului social „P.”, a Legii 53/2003,şi a Contractului colectiv de muncă la nivel naŃional 
pe anii 2005-2006 dar şi Contractul colectiv de muncă la nivel „P.” rezultă din chiar 
conŃinutul deciziilor de încetare a contractelor individuale de munca, prin care au fost 
acordate tuturor salariaŃilor concediaŃi sume fixe drept indemnizaŃii de concediere colectiva, 
deşi salariile de baza şi sporurile care trebuiau avute in vedere la calcularea concediului de 
odihna precum si pentru cele 60 de zile de preaviz diferă de la salariat la salariat. Procedând 
în această manieră pârâta a prejudiciat persoanele concediate. 

ReclamanŃii au mai susŃinut că nici contravaloarea celor 60 zile de preaviz nu le-a 
fost plătită decât cu mici excepŃii consemnate in tabelul anexat.  

 ReclamanŃii au mai invocat şi încălcarea punctului 5, aliniatele 4 si 5 din Planul 
social,prin care se precizează expres că salariaŃilor preluaŃi de la „P.” cu ocazia 
reorganizării, noul patron sau partener este obligat sa le aplice in continuare prevederile 
C.C.M., în sensul că daca salariatul preluat îşi va pierde, nu din vina sa locul de munca in 
termen de 3 ani de la preluare,acesta va primi de la noul angajator sau de la „P.”, a II-a 
transa calculata conf. Pct. 4, respectiv restul de 50% din subvenŃia cuvenita, şi care era 
compusă din indemnizaŃia de concediu, preavizul si concediul de odihna pe anul in curs.  

Au susŃinut reclamanŃii că din dispoziŃiile susmenŃionate rezulta că salariatul trebuia 
să primească aceste drepturi raportate la perioada când i se desface contractul de munca de 
către noul patron sau partener, sau, mai bine zis, raportate la salariul mediu brut pe „P.” la 
acea data,şi nu în raport de salariul existent la data când a avut loc preluarea sa de la „P.”, 
cum a interpretat eronat parata, drepturile celor concediaŃi începând să curgă de la data 
întreruperii efective a lucrului. 

In plus, prevalându-se de faptul ca în decizia de preluare pârâta a menŃionat ca 
aceştia nu primesc preaviz, a înŃeles că salariaŃii nu vor beneficia de preaviz si de concediul 
de odihna integral pentru anul în curs nici cu ocazia desfacerii contractului de munca, de 
către noul patron sau de partener, deşi aceste drepturi sunt prevăzute de Codul muncii si de 
C.C.M. pentru toŃi salariaŃii. Art. 73 alin (1) din Legea nr. 53/3003- Codul muncii prevede 
că " Persoanele concediate in temeiul prev. art. 65 si 66(concedierea pentru motive ce nu 
sunt imputabile salariatului) beneficiază la dreptul a un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 
zile lucrătoare". Ori, prin Planul social s-a prevăzut ca acest preaviz trebuie sa fie de 60 zile. 
De asemenea, potrivit prev. art. 48 din C.C.M., data fiind vechimea in munca a celor 
preluate la „P.”, durata preavizului este de 60 zile lucrătoare, deci mai mare decât cel 
prevăzut in Planul social. 

ReclamanŃii au arătat că pentru a-i intimida si a-i determina sa nu-i acŃioneze în 
judecată pentru neplata unor drepturi băneşti, cu ocazia înmânării deciziilor de încetare a 
contractului individual de munca si efectuarea plaŃii primei tranşe de indemnizaŃii, mult 
diminuate fata de cele cuvenite, parata le-a impus sa semneze câte o „declaraŃie de 
renunŃare” formulată de aceasta, în care se angajau ca, în conf. cu prev. art. 134 alin (1) lit. e 
din C.C.M. şi art. 166 alin (1) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii se obligau să renunŃe 
irevocabil la dreptul de a mai solicita aceste drepturi şi orice pretenŃii sau alte fapte conexe 
decurgând din acesta ». deşi o atare renunŃare era lovită de nulitate potrivit art. 38 din Codul 
muncii. 

În consecinŃă, reclamanŃii au solicitat ca pârâta să fie obligată la plata acestor 
despăgubiri, cu sumele cuvenite pentru fiecare reclamant aşa cum acestea au fost 
individualizate in tabelul Anexa 2, actualizate funcŃie de indicele de inflaŃie aferent 
perioadei de referinŃa, precum şi la plata cheltuielilor de judecata făcute cu acest proces.  

Pârâta S.C. „P.” S.A. Bucureşti a depus la dosar întâmpinare solicitând respingerea 
acŃiunii formulate de reclamanŃi ca fiind nefondată. 

A motivat pârâta că prin acŃiunea dedusa judecaŃii, reclamanŃii au solicitat plata 
integrala şi corect calculată, raportata la indicele de inflaŃie, a indemnizaŃiilor de concediere 
colectiva prevăzute de Contractul Colectiv de Munca la nivel de „P.”, in Planul Social anexa 
a Contractului Colectiv de Munca, in Legea nr. 53/2003 actualizata - Codul Muncii si in 
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Codul Civil, constând in c/valoarea a 12 sau 15 salarii medii brute pe „P.”, existente la data 
concedierii;c/valoarea a 60 de zile calendaristice prevăzute drept preaviz de concediere, 
respectiv cuantumul a doua salarii medii brute la nivel de „P.”, raportate la cele existente la 
data concedierii;şi c/valoarea concediului de odihna; in integralitate,pentru anul în care a 
intervenit concedierea ; echivalentul salariului de baza al fiecărui salariat, la care se adaugă 
toate sporurile de care acesta beneficia in momentul concedierii; 

Pârâta a susŃinut că toate aceste drepturi revendicate de reclamanŃi au fost acordate 
in limitele stabilite de reprezentanŃii acestora si patronat in urma consultărilor prealabile 
procedurii concedierii si consemnate in Planul Social si actele anexa. 

A mai motivat pârâta că procedura concedierii colective a presupus parcurgerea 
tuturor etapelor obligatorii cu respectarea drepturilor salariaŃilor pentru a atenua urmările 
acesteia,fiind respectată procedura de comunicare cu sindicatul, cu reprezentanŃi ai 
salariaŃilor, precum si întocmirea unui plan de masuri sociale in deplina concordanta cu 
principiul solidarităŃii si interesele societăŃii : 

A mai arătat pârâta că în conformitate cu dispoziŃiile art. 69 din Codul Muncii, în 
cazul concedierilor colective angajatorului ii revine sarcina sa întocmească un Plan de 
masuri sociale, cu consultarea Sindicatului sau a reprezentanŃilor salariaŃilor, la data de 
21.04.2005 s-a încheiat un astfel de plan, denumit Planul Social. 

Prin Planul Social încheiat urmare procesului de reorganizare a SC „P.” S.A. 
Bucureşti, printre alte masuri sociale convenite cu Sindicatul, în aplicarea dispoziŃiilor art. 
50 alin. 3 din Contractul Colectiv de Munca, potrivit cărora, valorile efective vor fi stabilite 
prin negociere cu F.S.L.I. „P.”, s-au stabilit indemnizaŃiile de concediere pentru 
disponibilizările ce se vor face in anul 2005 si criteriile de determinare a cuantumului 
acestora pentru anii următori, termenul de valabilitate a Planului Social fiind 31.12.2010. 

Consultările cu Sindicatul au continuat, tocmai în ideea atenuării consecinŃelor 
concedierilor colective ca şi rezultat al reorganizării societăŃii, „Planul Social „ anexa la 
Contractul Colectiv de Munca al S.C. „P.”, fiind completat la data de 09.01.2006 cu 
addendum-ul care explica modul de calcul a salariului mediu brut pe „P.”.(a se vedea art. 2 
paragr.2 alin 1 din Directiva Consiliului Europei nr.98/59/CE privitoare la concedierea 
colectiva) 

Din actul adiŃional - Anexa la Planul Social şi din addendum - ul la acesta (încheiate 
prin acordul dintre Sindicat si Patronat), rezulta clar regula acordării salariilor compensatorii 
si suma acordata fiecărui salariat. 

Planul social şi addendum - ul la acesta, reprezintă „legea părŃilor", etapele 
concedierii colective, măsurile sociale adoptate precum şi obligaŃiile părŃilor participante 
sunt în deplină concordanŃă cu legea interna (art. 69 din Codul Muncii), precum si cu 
hotărârea CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene din 27 ianuarie 2005, ce cuprinde 
precizări importante cu privire la procedura de faŃă obligatorii si pentru tara noastră. 

Conform consultărilor cu Sindicatul s-a stabilit ca sumele fixe acordate drept 
indemnizaŃie de concediere sa fie în funcŃie de vechimea în muncă a fiecărui salariat, 
luându-se în calcul salariul mediu brut pe „P.” pe anul anterior disponibilizării şi nu salariul 
fiecărui angajat în parte. 

Activitatea desfăşurata de reclamanŃi în cadrul Zonei Peco IAŞI, Transpeco - 
Coloana Iaşi, a fost supusă reorganizării, salariaŃii beneficiind de pachetele financiare 
prevăzute în Planul Social, anexa a contractului Colectiv de Munca (astfel cum a fost 
completat prin addendum). 

În acest context, încetarea contractelor individuale de munca a reclamanŃilor potrivit 
deciziilor emise si necontestate, s-a făcut avându-se în vedere dispoziŃiile Planului Social 
mai sus menŃionat, elaborat pentru situaŃiile speciale astfel create, iar pachetul financiar 
inclus in Planul social, stabilit cu reprezentanŃii reclamanŃilor a presupus drepturi mult mai 
avantajoase, tocmai pentru a atenua efectele concedierilor, fata de cel prevăzut in Contractul 
Colectiv de Munca . 

Referitor la stabilirea indemnizaŃiilor de concediere pârâta a susŃinut că a respectat şi 
acordat integral drepturile negociate cu F.S.L.I. „P.”,conform art. 50(l) din CCM care 
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prevede că „ La concediere din motive care nu Ńin de persoana salariatului, angajatul ii 
plăteşte funcŃie de vechimea acestuia, o indemnizaŃie minima de concediere. Din salariul 
mediu brut se scad impozitele aferente si se achita salariul mediu net astfel cum rezulta in 
urma scăderii acestora. 

A mai susŃinut pârâta că drepturile acordate salariaŃilor concediaŃi au fost net 
superioare celor stabilite potrivit art.50(1) din CCM,prin art.4 din Planul social prevăzându-
se drepturi salariale superioare,respectiv de 8,12 sau 15 salarii,funcŃie de vechimea avută în 
societate. 

Cât priveşte modul de calcul pentru 2005 al salariului mediu brut din „P.” pe baza 
celui din 2004 pârâta a susŃinut că acesta a fost majorat in anii următori direct proporŃional, 
cu acelaşi procentaj cu care se majorează salariile prevăzute in Contractul Colectiv de 
Munca. 

Prin urmare, valoarea indemnizaŃiei de concediere a fost calculata pentru fiecare 
salariat in raport cu vechimea în „P.”, luându-se ca baza de calcul salariul mediu pe anul 
2004, aşa cum prevedea Planul social aplicabil. 

Salariul mediu brut pe „P.” a fost stabilit, luându-se în calcul toate sporurile cuvenite 
unui salariat. 

Pârâta a mai explicitat apoi care a fost modul de calcul al salariului mediu brut pe 
„P.” pentru anii 2005 şi 2006 invocând faptul că art.4 din Planul social a fost modificat prin 
„Amendamentul la Planul Social încheiat la data de 09.01.2006, prin care se face referire la 
pachetul financiar acordat salariaŃilor ce vor fi disponibilizaŃi. 

Şi pentru salariaŃii disponibilizaŃi în anii 2006 - 2007,pârâta a susŃinut că valoarea 
indemnizaŃiei de concediere a fost calculata in raport cu vechimea in „P.”, luându-se ca baza 
de calcul salariul mediu pe anul 2005 - 2006, aşa cum prevedea Planul social aplicabil cu 
modificările intervenite,întrucât,un salariu mediu presupune suma medie a tuturor salariilor 
pe anul ce s-a încheiat. Nu se poate vorbi de un salariu mediu pe anul in curs deoarece nu se 
cunoaşte la data disponibilizării valoarea tuturor salariilor pana la sfârşitul anului. 

Prin urmare, singura valoare certa cunoscută, care poate fi luata in calcul la stabilirea 
valorii salariilor compensatorii este media salariilor din anul anterior (conform 
addendumului la Planul Social anexat) 

 A motivat pârâta că reclamanŃii au primit toate drepturile stabilite de comun acord 
cu reprezentanŃii acestora ce au fost consemnate în Planul Social şi în anexele acestuia,  la 
salariile compensatorii,  adăugându-se indemnizaŃiile de preaviz corespunzătoare unui 
număr de 60 de zile calendaristice, precum si indemnizaŃia integrală de concediu de odihna 
aferenta anului în care s-a făcut disponibilizarea. 

Cu privire la acordarea contravalorii nete de plaŃilor compensatorii, contravaloarea 
C.O. si contravaloarea preavizului, există, de asemenea, două situaŃii diferite după cum 
reclamanŃii au optat pentru plecare efectivă sau pentru preluarea lor de către partener. 

În ambele cazuri pârâta a susŃinut că reclamanŃii şi-au primit integral toate drepturile 
prevăzute în Planul Social, indiferent de faptul că aceştia au încetat efectiv raporturile de 
muncă cu angajatorul sau au fost preluaŃi de către partener. 

În dovedirea susŃinerilor sale pârâta a solicitat proba cu acte depunând la dosar atât 
copiile carnetelor de muncă ale reclamanŃilor cât şi deciziile de încetare a raporturilor de 
muncă ale acestora, ori de preluare a lor de către noul patron/partener. 

În baza probatoriului administrat,instanŃa de fond a reŃinut că acŃiunea reclamanŃilor 
este parŃial întemeiată. 

A reŃinut în acest sens instanŃa că reclamanŃii au fost angajaŃi ai pârâtei. Prin decizii 
de desfacere a contractelor de muncă s-a dispus încetarea contractelor individuale de muncă 
ale reclamanŃilor în temeiul art. 65, 66 din Codul muncii, aceeaşi menŃiune figurând şi în 
carnetul de muncă. 

În consecinŃă, în ceea ce priveşte capetele 2 şi 3 din cerere instanŃa le-a respins în 
ceea ce priveşte aceşti reclamanŃi.  

Astfel, atâta timp cât contractele reclamanŃilor B.C., B.C.C., C.C.C., C.GH., C.I., 
G.GH., G.GH., G.I., M.C.C., S.I., T.C., T.GH., T.D. au încetat pe baza acordului părŃilor, 
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reclamanŃii fiind transferaŃi la o altă societate partener, atâta timp cât în CCM încheiat între 
„P.” şi salariaŃi, reprezentaŃi de FSLI „P.” înregistrat la D.M.S.S.F. Bucureşti art. 59 se 
prevede faptul că: „Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părŃilor, 
indiferent de situaŃie, nu presupune preaviz” precum şi faŃă de faptul că art. 7 din cuprinsul 
acordului cuprinde prevederea conform căreia pârâta va plăti salariatului toate drepturile 
băneşti aferente concediului de odihnă pe anul 2008 (echivalentul zilelor de concediu 
neefectuate), instanŃa a reŃinut faptul că cererile de obligare a pârâtei la plata indemnizaŃiei 
de concediu de odihnă cuvenită, aferentă anului în care au fost concediaŃi şi drepturile 
băneşti cuvenite pentru 60 zile de preaviz sunt neîntemeiate. Astfel, în privinŃa lor nu se 
pune problema preavizului întrucât aceşti reclamanŃi au încheiat un alt contract de muncă 
începând cu a doua zi iar în ceea ce priveşte concediul de odihnă pârâta a compensat în bani 
doar zilele lucrate efectiv la pârâtă de către fiecare reclamant, restul zilelor urmând a fi 
primite de la noul angajator. 

InstanŃa a reŃinut însă că altfel este situaŃia în cazul reclamanŃilor al căror contract 
individual de muncă a încetat prin decizie în temeiul art. 65 şi 66 C.M. Astfel, din deciziile 
de concediere încheiate şi depuse la dosar precum şi din cuprinsul cărŃilor de muncă depuse, 
instanŃa a reŃinut faptul că acestor reclamanŃi nu li s-a acordat nici un preaviz, aşa cum se 
prevede în mod expres în cuprinsul art. 48 CCM încheiat între „P.” şi salariaŃi, reprezentaŃi 
de FSLI „P.” înregistrat la D.M.S.S.F. Bucureşti. De altfel, chiar în cuprinsul deciziei, la art. 
3, se prevede că salariatul are dreptul la un preaviz de 60 zile calendaristice „…care începe 
să curgă din ziua lucrătoare următoare zilei în care Salariatului i se comunică prezenta 
Decizie” . Or, în toate cazurile decizia de concediere s-a comunicat chiar în ziua emiterii ei 
iar din carentele de muncă reiese faptul că raporturile de muncă între părŃi au încetat chiar în 
ziua emiterii deciziei. 

Şi cel de-al treilea capăt de cerere a fost reŃinut de către instanŃă ca fiind admisibil 
întrucât conform deciziei de încetare – art.7 al.2 – „La data încetării Contractului individual 
de muncă, „P.” SA va plăti salariatului toate drepturile salariale aferente perioadei în care a 
avut calitatea de angajat, iar drepturile băneşti aferente concediului de odihnă pe anul 2006 
se vor acorda în conformitate cu prevederile art. 93 al.3 din Contractul Colectiv de Muncă”. 

Conform art. 93 al.3 din Contractul Colectiv de Muncă în situaŃia desfacerii 
contractului individual de muncă din iniŃiativa angajatorului drepturile concediului de 
odihnă pe anul respectiv se acordă integral. 

Pentru aceste motive instanŃa a obligat pârâta să achite reclamanŃilor indemnizaŃia de 
concediu de odihnă cuvenită, aferentă anului în care au fost concediaŃi şi drepturile băneşti 
cuvenite pentru 60 zile de preaviz. 

În ceea ce priveşte primul capăt de cerere - obligarea pârâtei la plata diferenŃei dintre 
indemnizaŃia de concediere încasată şi cea cuvenită, conform calculelor efectuate de 
reclamanŃi – instanŃa a reŃinut că din formularea acestui capăt de cerere reiese faptul că 
reclamanŃii au primit indemnizaŃia de concediere dar, nefiind de acord cu modul de calcul, 
au solicitat achitarea diferenŃei conform calculelor efectuate chiar de ei. ReclamanŃii au avut 
în vedere la calculul acestei indemnizaŃii salariul mediu brut la nivel de „P.” din anul în care 
s-a emis decizia de concediere sau acordul şi nu din anul anterior aşa cum s-a calculat şi 
achitat de către pârâtă. 

Conform art. 50 CCM angajatorul plăteşte, în funcŃie de vechimea angajatului, o 
indemnizaŃie minimă de concediere (al.1 ), valorile efectiv acordate urmând a fi stabilite 
prin negociere cu FSLI „P.” (al.3). Această negociere s-a concretizat în încheierea Pactului 
Social şi al amendamentului la acest plan social. 

În cuprinsul pct. 4 din Pactul Social se arată care sunt pachetele financiare. Pentru 
anul 2005 se are în vedere, la calculare, salariul mediu brut din „P.” pe baza celui din 2004. 
În cuprinsul amendamentului la planul social din 09.01.2006 se prevede la pct. I faptul că „ 
Salariul mediu brut pe „P.” care va fi luat în calcul pentru stabilirea fiecărei indemnizaŃii de 
concediere acordate pe baza prezentului, se va stabili ca medie a tuturor salariilor brute 
acordate de „P.” salariaŃilor săi, în anul anterior celui în care se acorda respectiva 
indemnizaŃie de concediere. Astfel, salariu mediu brut pe „P.”, luat în calcul la stabilirea 
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indemnizaŃiilor de concediere acordate în cursul anului 2006, va fi calculat pe baza salariilor 
medii brute acordate de „P.” salariaŃilor săi în anul precedent, respectiv în anul 2005” .  

În aceste condiŃii, raportat la cele arătate precum şi la art. 50 al.4 CCM (prevederile 
domeniului vizat în prezentul articol se completează cu prevederile Planului Social însuşit 
de părŃi), instanŃa a reŃinut faptul că modalitatea de calcul avută în vedere de pârâtă este cea 
corectă, fiind stabilită în mod clar prin planul social şi amendamentul adus acestuia. Planul 
Social şi amendamentul adus acestuia reprezintă legea părŃilor, etapele concedierii colective, 
măsurile sociale luate şi obligaŃiile părŃilor participante fiind în deplină concordanŃă cu 
dispoziŃiile interne (art. 69 C.M.) şi cu practica CJCE. InstanŃa a avut în vedere şi hotărârea 
comisiei paritare CP nr.1/9.01.2006 depuse la fila 116 dosar 576/99/2006, în copie. În cauza 
de faŃă, reclamanŃii au contestat doar modalitatea de calcul, aspect faŃă de care nu a fost avut 
în vedere de către instanŃă, dat fiind faptul că în cuprinsul acŃiunii reclamanŃii au arătat 
faptul că au primit această indemnizaŃie de concediere dar cuantumul acesteia nu este 
corect, motiv pentru care au solicitat plata unei diferenŃe conform calcului efectuat de 
aceştia. 

FaŃă de considerentele expuse mai sus, instanŃa a respins acŃiunea formulată de 
reclamanŃii B.C., B.C.C., CARP C.C., C.GH., C.I., G.GH., G.GH., G.I., M.C.C., S.I., T.C., 
T.GH., T.D. în contradictoriu cu pârâta S.C. „P.” S.A. Bucureşti.  

A fost însă admisă în parte acŃiunea formulată de reclamanŃi în contradictoriu cu 
pârâta S.C. „P.” S.A. Bucureşti şi a obligat pârâta să achite acestor din urmă reclamanŃi 
indemnizaŃia de concediu de odihnă cuvenită, aferentă anului în care au fost concediaŃi şi 
drepturile băneşti cuvenite pentru 60 zile de preaviz.  

Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs atât pârâta cât şi reclamanŃii, criticând-o 
ca fiind netemeinică şi nelegală. 

Prin recursul declarat de pârâta OMV „P.”, este criticată sentinŃa instanŃei de fond 
sub aspectul greşitei administrări a capătului de cerere privind obligarea sa la plata pentru o 
parte din reclamanŃi a indemnizaŃiei de concediu de odihnă, aferentă anului în care au fost 
concediaŃi, şi a drepturilor băneşti cuvenite perioadei de 60 de zile de preaviz. 

A motivat recurenta că în ceea ce priveşte contravaloarea concediului de odihnă şi a 
drepturilor băneşti pe durata preavizului, instanŃa de fond nu a Ńinut cont de cele două 
situaŃii diferite, pornind de la modalitatea de încetare a raportului de muncă. 

Astfel, pentru persoanele ce au trecut prin acord la dealer, nu s-a acordat dreptul de 
preaviz întrucât aceştia au încheiat un nou contract de muncă cu partenerul încă de a doua 
zi, iar pentru aceştia contravaloarea concediului de odihnă a fost compensată în bani în 
măsura în care concediul de odihnă nu fusese efectuat în natură pentru zilele lucrate la „P.”, 
restul urmând a fi primit de la noul patron. 

Cea de-a doua situaŃie vizează persoanele care au plecat efectiv şi definitiv din 
unitate, şi cărora le-a fost acordat atât dreptul la cele 60 de zile de preaviz, funcŃie de 
salariul de bază şi sporurile permanente avute de fiecare salariat în parte, cât şi 
contravaloarea zilelor de concediu de odihnă rămase neefectuate până la momentul încetării 
contractului de muncă indiferent de perioada lucrată. 

SusŃine recurenta că în mod greşit a reŃinut instanŃa de fond că trebuia să plătească 
tuturor reclamanŃilor cărora le-a încetat contractul de muncă prin decizie, în temeiul art. 65, 
66 Codul muncii, dreptul de preaviz şi concediul de odihnă. 

Recurenta susŃine că prevederile art. 74 alin. 4 din C.C.M. la nivel naŃional 2005-
2006, se prevede dreptul angajatorului de a nu acorda preavizul cu obligaŃia plăŃii acestuia. 

Prin urmare, motivează recurenta, în cadrul procesului de reorganizare, pentru o 
parte din salariaŃi dreptul de preaviz a fost acordat în natură, aceştia fiind menŃinuŃi în 
activitate încă 60 de zile de la data comunicării deciziei de concediere, iar pentru o altă parte 
s-a acordat doar o indemnizaŃie egală cu dreptul de preaviz pentru cele 60 de zile stabilite 
prin Planul Social. 

Prin urmare, recurenta susŃine că în mod greşit prima instanŃă a mai obligat-o să mai 
achite reclamanŃilor încă o indemnizaŃie pentru dreptul de preaviz deşi a dovedit în faŃa 
instanŃei cu statele de plată şi fluturaşii de salarii că a efectuat aceste plăŃi. 
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În aceste din urmă situaŃii, instanŃa a greşit ignorând faptul că încetarea contractului 
de muncă a operat în mod corect la data comunicării deciziilor de concediere, atâta timp cât 
salariaŃii respectivi au primit integral contravaloarea indemnizaŃiei aferente perioadei de 
preaviz ce a fost acordat în bani şi nu în natură conform art. 74 al. 4 din CCM la nivel 
naŃional. 

Mai mult decât atât, susŃine recurenta că instanŃa de fond a obligat-i să plătească 
contravaloarea preavizului în bani şi pentru unii reclamanŃi care au beneficiat de cele 60 zile 
de preaviz efectiv, şi cărora încetarea raporturilor de muncă, a operat după expirarea celor 
60 de zile, citând în acest sens pe C.C. şi I. C.C. 

Recurenta mai critică sentinŃa primei instanŃe şi sub aspectul acordării unor drepturi 
ce nu s-au cerut, ceea ce atrage incidenŃa dispoziŃiilor art. 304 pct. 6 Cod procedură civilă. 

Această critică vizează pe reclamantul C. C.C., care deşi nu a solicitat drepturi 
băneşti aferente preavizului, instanŃa i le-a acordat. 

În fine recurenta mai invocă şi faptul că sentinŃa criticată cuprinde dispoziŃii 
contradictorii, în privinŃa reclamanŃilor C. C.C. şi G.I. pentru care pe de o parte instanŃa le-a 
admis în parte acŃiunea, iar pe de altă parte a respins în totalitate acŃiunea acestor reclamanŃi. 

Prin recursul declarat tardiv, abia la data de 5.XI.2010, de către apărătorul 
reclamanŃilor, aceştia critică sentinŃa instanŃei de fond sub aspectul respingerii capetelor de 
cerere vizând plata integrală şi corect calculată a indemnizaŃiei de concediere colectivă, 
constând din contravaloarea a 8,12 sau 15 salarii medii brute la nivel „P.”, existente la 
momentul concedierii. 

Recursul reclamanŃilor mai vizează şi respingerea greşită a acŃiunii formulate de 
Buznea C.C., C. C.C., C.I., G.Gh., G.Gh., M. C.C., S.I., T.C., C.Gh. şi T.Gh., aceştia 
considerându-se îndreptăŃiŃi să primească drepturile indicate prin acŃiune. 

Curtea, în temeiul disp. art. 137 Cod procedură civilă verificând regularitatea actelor 
de sesizare, a invocat din oficiu, excepŃia de tardivitate a declarării recursului de către 
reclamanŃi prin apărător. 

Astfel, potrivit disp. art. 80 din Legea 168/1999 – Termenul de recurs în cauzele ce 
au ca obiect conflicte de drepturi este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunŃate 
de instanŃa de fond. 

Ori, raportat la data la care sentinŃa civilă nr. 1181 din 28 mai 2010 a fost 
comunicată la sediul apărătorului ales – la care s-a cerut comunicarea actelor de procedură, 
respectiv 4.08.2010, Curtea a constatat că recursul a fost declarat abia la data de 5.XI.2010 
deci cu mult peste termenul de 10 zile prevăzut de art. 80 din Legea 168/1999. 

Cât priveşte susŃinerile apărătorului ales, potrivit cărora, acesta ar fi înaintat prin fax, 
în termenul legal recursul depus la instanŃă abia la 5.XI.2010, Curtea a reŃinut că acestea 
sunt nefondate şi fără nici un suport probatoriu. 

Astfel, din referatele depuse la dosar şi respectiv confirmarea de primire a faxului 
invocat de apărătorul reclamanŃilor recurenŃi, rezultă fără putinŃă de tăgadă că la numărul 
indicat de acesta au fost înaintate un număr de pagini albe, întrucât pagina 1 a faxului ar fi 
trebuit să reflecte pagina înscrisului expediat reflectată. 

Cum însă pagina depusă de chiar apărătorul reclamanŃilor, este albă, Curtea a 
înlăturat susŃinerile acestuia ca nedovedite. 

În consecinŃă, Curtea a respins recursul reclamanŃilor ca tardiv, astfel încât nu se mai 
impune analizarea motivelor de recurs întrucât cercetarea lor devine de prisos. 

Cât priveşte recursul pârâtei SC OMV „P.”, Curtea a constatat că acesta este fondat. 
Curtea a reŃinut că pârâta-recurentă SC OMV „P.” şi-a îndeplinit obligaŃia prevăzută 

de art.278 Codul muncii – potrivit căreia sarcina probei revine angajatorului. 
Recurenta a dovedit cu acte că a achitat drepturile salariale datorate reclamanŃilor şi 

care îi reveneau ca urmare a reorganizării,  fiind stabilite prin Pactul Social încheiat cu 
Sindicatele şi reprezentanŃii salariaŃilor. 

Prin urmare recurenta a respectat şi obligaŃia prevăzută de art. 75 din Legea 
168/1999. 

FaŃă de această situaŃie, Curtea a reŃinut că le revenea reclamanŃilor sarcina de a 
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contradovedi sau de a răsturna şi infirma cele probate de pârâta recurentă. 
ReclamanŃii însă, au rămas într-o totală pasivitate, ignorând faptul că pârâta a depus 

documente din care rezultă netemeinicia pretenŃiilor reclamanŃilor. 
Edificatoare în acest sens sunt exemplele invocate de recurentă respectiv I.C.C. şi C. 

C.C., pentru care pârâta a dovedit cu copii ale carnetelor de muncă că încetarea raporturilor 
de muncă ale acestora au avut loc numai după expirarea perioadei de preaviz. 

Ori, în atare situaŃie, reclamanŃii trebuiau să producă fie probe în contradovadă fie să 
efectueze o expertiză contabilă care să poată edifica instanŃa asupra realităŃii şi temeiniciei 
pretenŃiilor deduse judecăŃii. 

Curtea a constatat însă că în lipsa unor contradovezi din partea reclamanŃilor, 
instanŃa de fond nu a putut verifica situaŃia de fapt pentru fiecare reclamant în parte, cu atât 
mai mult cu cât situaŃia acestora diferă de la caz la caz, după cum aceştia au optat fie pentru 
încetarea efectivă a raporturilor de muncă – caz în care nu au primit preavizul în natură,  iar 
pentru alŃii acesta a fost compensat în bani, în timp ce alŃii au optat pentru preluarea lor de 
către partener – situaŃie în care nu se mai punea nici problema preavizului, şi nici a 
indemnizaŃiilor de concediere pretinse de reclamanŃi. 

Toate aceste aspecte trebuiau analizate şi verificate, individual, fiecare dintre 
reclamanŃi având o situaŃie diferită. 

Aşa fiind, Curtea a constatat că în lipsa unor contradovezi din partea reclamanŃilor, 
instanŃa de fond a reŃinut greşit atât situaŃia de fapt cât şi normele legale incidente în cauză, 
pronunŃând pe cale de consecinŃă o sentinŃă netemeinică. 

Curtea, a mai reŃinut că întemeiate sunt şi criticile privind dispoziŃiile contrare pe 
care le cuprinde hotărârea recurată, susŃinerile invocate vizând pe numitul C. C.C., pentru 
care – pe de o parte se admite în parte acŃiunea, iar în fond este inclus în categoria celor 
pentru care acŃiunea a fost respinsă în totalitate. 

În consecinŃă, pentru toate cele ce preced, Curtea, în temeiul disp. art. 312 Cod 
procedură civilă, a admis recursul pârâtei SC OMV „P.” şi a modificat în parte sentinŃa 
civilă 1181 din 28.05.2010 a Tribunalului Iaşi în sensul că a respins şi capetele de cerere ce 
au fost admise în parte, menŃinând restul dispoziŃiilor sentinŃei recurate care nu contravin 
prezentei decizii. A fost respins ca tardiv recursul reclamanŃilor. 

19. Concedierea pentru abatere gravă prevăzută de art.61 lit.a din 
Codul Muncii 

Potrivit art. 61 lit. a Codul muncii angajatorul poate dispune concedierea 
pentru motive care Ńin  qde persoana salariatului în următoarele situaŃii: 
a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri 
repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin 
contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil 
sau regulamentul intern, ca sancŃiune disciplinară”. 

Angajatorul poate dispune concedierea disciplinara în cazul săvârşirii cu 
vinovăŃie a unei singure fapte grave care perturbă substanŃial activitatea 
unităŃii .Calificarea ca gravă a unei singure fapte trebuie să se facă în 
funcŃie de rezultatele ei nocive şi să fie datorată culpei exclusive a 
salariatului şi nu unei culpe concurente cu cea a angajatorului. Fiind o 
sancŃiune disciplinară extremă  aceasta poate fi aplicată numai în situaŃia 
în care din analiza tuturor elementelor de fapt rezultă că menŃinerea în 
unitate a celui vinovat nu este posibilă. 

Decizia nr. 1102 din 10 decembrie 2010 

Prin sentinŃa civilă nr.1693 din 27.08.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost 
admisă contestaŃia formulată de contestatoarea S.(C.)L.-M., aşa cum a fost precizată, în 
contradictoriu cu intimata S.C. „A.B.” S.R.L.  

A fost anulată decizia nr. 4666/26.03.2010 de concediere a contestatoarei emisă de 



 177

intimată care a fost obligată astfel să o reintegreze pe contestatoare pe postul deŃinut anterior 
desfacerii contractului de muncă.  

A fost obligată intimata să achite contestatoarei o despăgubire egală cu salariile 
indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând 
cu data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă.  

A fost obligată intimata să achite contestatoarei suma de 2000 lei cu titlu de daune 
morale şi suma de 893 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

S-a luat act de renunŃarea contestatoarei la judecata primului capăt de cerere. 
Pentru a se pronunŃa astfel prima instanŃă a reŃinut că prin contestaŃia formulată 

contestatoarea S.(C.)L.-M. a solicitat în contradictoriu cu intimata S.C. „A.B.” S.R.L. 
anularea deciziei nr. 4666/26.03.2010 emisă de intimată, prin care i s-a desfăcut disciplinar 
contractul individual de muncă în baza art. 61 lit. a) din Codul muncii, în sensul înlăturării 
dispoziŃiilor privitoare la desfacerea contractului de muncă, să se constate că desfacerea 
contractului individual de muncă a operat din motive care nu Ńin de persoana salariatului, 
potrivit art. 65 alin.1 din Codul muncii, să fie obligată intimata la plata către reclamantă a 
sumei de 37068 lei, reprezentând:  

 -9267 lei - contravaloarea drepturilor salariale cuvenite reclamantei pentru perioada 
de preaviz de 30 de zile, potrivit art. P, ali.1, lit. a şi b din actul adiŃional nr. 5/31.03.2009 la 
contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 602/23.10.2007 

 - suma de 27801 lei-contravaloarea compensaŃiilor băneşti reprezentând trei salarii 
de bază lunare brute cuvenite reclamantei, potrivit art. P alin.1 lit. c din actul adiŃional nr. 
5/31.03.2009 la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 602/23.10.2007, 

 - să fie obligată pârâta la plata către reclamantă a sumei de 50.000 lei reprezentând 
contravaloarea daunelor morale cuvenite pentru repararea prejudiciului moral provocat 
acesteia ca urmare a conduitei abuzive a angajatorului,  

 - precum şi la obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 
În subsidiar, reclamanta a solicitat anularea adresei transmisă de S.C. „A.B.” S.R.L. 

către reclamantă la data de 23.03.2010 prin care i se aduc la cunoştinŃă activităŃile pe care le 
are de îndeplinit pe durata delegării, ca fiind contrară dispoziŃiilor art. 42 alin.2 şi art. 43 din 
Codul muncii, anularea deciziei nr. 4666/26.03.2010, reintegrarea sa pe funcŃia deŃinută 
anterior, cu obligarea pârâtei la plata către reclamantă a tuturor drepturilor salariale cuvenite 
conform contractului individual de muncă începând cu data desfacerii contractului de muncă 
şi până la data reintegrării efective, obligarea pârâtei la plata sumei de 50.000 lei 
reprezentând contravaloarea daunelor interese pentru repararea prejudiciului moral provocat 
reclamantei ca urmare a conduitei pârâtei, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor 
de judecată. 

Ulterior, reclamanta a renunŃat la judecata capetelor principale de cerere, precizând 
că-şi menŃine acŃiunea în ceea ce priveşte capetele subsidiare de cerere. 

În motivarea acŃiunii sale, reclamanta a arătat că a deŃinut funcŃia de Director 
Comercial în cadrul SC „A.B.” SRL, societate ce are ca obiect de activitate furnizarea de 
servicii de telecomunicaŃii, potrivit Contractului individual de muncă nr. 602/23.01.2007, 
astfel cum a fost modificat prin acte adiŃionale succesive (Anexa 1 - contractual individual 
de munca al reclamantei si actele adiŃionale la acesta). 

AtribuŃiile aferente funcŃiei deŃinute de reclamantă au fost detaliate în fişa postului 
anexă la contractul individual de munca al acesteia - Anexa 2 şi au vizat în principal, 
coordonarea departamentului comercial al „A.B.”, cu responsabilităŃi directe în ceea ce 
priveşte atingerea target-elor de vânzări, creşterea numărului de clienŃi ai societăŃii, 
încadrarea în bugetul anual aferent departamentului comercial etc. A mai arătat 
contestatoarea că atribuŃiile sale concrete au mai constat în coordonarea echipelor din 
casierii, de coordonarea strategiei comerciale a societăŃii, fiind dovedite de corespondenŃa 
transmisă de către reclamantă angajaŃilor pe care îi coordonează. 

Începând cu data de 05.01.2010, în urma schimbării acŃionariatului S.C. „A.B.” 
S.R.L. societatea fiind preluată de către SC „RCS & RDS” SA, strategia noilor asociaŃi a 
fost aceea de integrare a reŃelei şi clienŃilor S.C. „A.B.” S.R.L. în cadrul reŃelei SC „RCS & 
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RDS” SA. 
Ca urmare a deciziei noilor asociaŃi de a transfera către „RCS & RDS” SA toate 

activităŃile desfăşurate de S.C. „A.B.” S.R.L.,  menŃinerea unora dintre angajaŃii S.C. „A.B.” 
S.R.L. printre care se număra şi reclamanta pe funcŃiile deŃinute in cadrul societăŃii preluate 
nu s-a mai justificat, chiar dacă reclamanta şi-a exprimat în mod direct intenŃia de a se 
implica activ în proiectul demarat de „RCS & RDS” SA . 

A mai motivat contestatoarea că pentru a evita desfacerea contractului individual de 
muncă din motive neimputabile angajatului, care ar fi generat, potrivit Actului adiŃional nr. 
5 la contractual individual de muncă al reclamantei, obligaŃia angajatorului de a acorda un 
termen de preaviz de o luna şi de a plăti compensaŃii băneşti reprezentând valoarea a trei 
salarii de baza lunare brute, S.C. „A.B.” S.R.L. a ales, în mod abuziv, să pună în sarcina 
reclamantei o serie de abateri disciplinare care să îndreptăŃească societatea să procedeze la o 
desfacere a contractului individual de muncă cu titlu de sancŃiune disciplinara,  situaŃia 
reclamantei nefiind singulară şi alŃi angajaŃi ai S.C. „A.B.” S.R.L. fiind supuşi aceleiaşi 
proceduri. 

 Astfel, prin Decizia nr. 1265/12.03.2010, angajatorul a dispus delegarea reclamantei 
pentru 60 de zile începând cu data de 15.03.2010 de la locul în care îşi desfăşura activitatea 
respectiv punctul de lucru al societăŃii din Municipiul Iaşi - la sediul central al SocietăŃii din 
Bucureşti . 

 Decizia de delegare a fost comunicată reclamantei în data de 12.03.2010, după 
terminarea programului de lucru al societăŃii şi, deşi perioada de delegare urma să înceapă 
de luni, 15.03.2010, S.C. „A.B.” S.R.L. nu i-a pus la dispoziŃie reclamantei sumele care să 
acopere cheltuielile de transport pana la Bucureşti si nici nu a informat-o pe aceasta în 
legătura cu locul în care urma să fie cazată în Bucureşti . 

 Reclamanta s-a prezentat la locul delegării în data de 21.03.2010, în perioada 
15.03.2010 -19.03.2010 fiind în concediu medical; 

 A mai susŃinut contestatoarea că deşi durata delegării era de 60 de zile, SC „RCS & 
RDS” SA, a rezervat doar pentru 7 zile camera în care urma sa fie cazată reclamanta,spaŃiul 
astfel rezervat pentru cazarea acesteia în perioada 22.03-29.03.2010 nerespectând nici măcar 
un standard minim de igienă. Aceste aspecte au fost semnalate de către reclamantă către 
S.C. „A.B.” S.R.L. prin sesizarea din data de 23.03.2010 - sesizare transmisă de reclamantă 
prin poştă, întrucât pârâta a refuzat înregistrarea acesteia în registrul de corespondenŃă al 
societăŃii; 

 Contestatoarea s-a prezentat în data de 22.03.2010 la locul delegării - respectiv 
sediul societăŃii parate din Bucureşti, aşteptând să i se comunice "lucrările şi activităŃile în 
interesul societăŃii" (conform deciziei de delegare) pentru care a fost dispusă delegarea sa 
însă în lipsa unei comunicări oficiale din partea angajatorului, în data de 23.03.2010 a 
solicitat în scris să i se comunice activităŃile pe care urma să le presteze în Bucureşti . 

 Urmare a insistenŃelor reclamantei, în data de 23.03.2010 i-a fost comunicată o 
adresă scrisă, emisă de angajator, prin care i s-au comunicat sarcinile pe care le avea de 
îndeplinit pe durata delegării,sarcini inferioare postului ocupat şi care nu mai corespundeau 
atribuŃiilor trasate prin fişa postului şi nici felului muncii sale, astfel cum este acesta stipulat 
în contractul său individual de muncă. motiv pentru care contestatoarea a solicitat sa i se 
comunice activităŃile pe care trebuie să le desfăşoare la locul delegării şi care să fie 
conforme cu felul muncii sale şi cu atribuŃiile din fişa postului, potrivit prevederilor art. 42 
alin.2 si art. 43 din Codul muncii; 

 Având în vedere că angajatorul nu i-a repartizat sarcini corespunzătoare felului 
muncii şi atribuŃiilor sale, reclamanta nu s-a prezentat la adresa indicată în adresa 
angajatorului,  ci a continuat să se prezinte la sediul central al societăŃii la care s-a dispus 
delegarea, potrivit deciziei de delegare; 

 A mai arătat contestatoarea că datorită demersurilor sale de a semnala angajatorului 
în data de 25.03.2010 încălcarea de către acesta a obligaŃiilor ce îi reveneau pe durata 
delegării,respectiv neplata diurnei, neasigurarea unor condiŃii de cazare care să respecte 
condiŃiile minime de igienă,repartizarea de sarcini inferioare fişei sale a postului, S.C. 
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„A.B.” S.R.L. a demarat cercetarea disciplinara împotriva contestatoarei,  cercetare 
finalizata prin emiterea Deciziei nr. 4666/26.03.2010 prin care i-a fost desfăcut contractual 
individual de munca al acesteia în baza art. 61 lit. a) din Codul muncii  

 Mai arată contestatoarea că abaterile disciplinare reŃinute in sarcina reclamantei au 
fost neexecutarea întocmai a dispoziŃiilor conducătorului locului de munca şi părăsirea 
locului de munca fără înştiinŃarea şi aprobarea şefului direct sau a superiorului acestuia. 

 Contestatoarea a mai arătat, în ceea ce priveşte capătul principal de cerere că 
niciuna dintre faptele considerate de către S.C. „A.B.” S.R.L. ca fiind abateri disciplinare 
săvârşite de către reclamantă nu reprezintă, în realitate, abatere disciplinară, întrucât, potrivit 
art. 42 alin. 2 din Codul muncii pe durata delegării salariatul îşi păstrează funcŃia si toate 
celelalte drepturi prevăzute în contractual individual de muncă; 

Totodată, potrivit art. 43 din Codul muncii delegarea reprezintă exercitarea 
temporara, din  

dispoziŃia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare 
atribuŃiilor de serviciu în afara locului său de muncă. 

Prin urmare, atribuŃiile care îi pot fi repartizate de către angajator angajatului pe 
perioada delegării trebuie să fie conforme cu funcŃia şi atribuŃiile salariatului prevăzute în 
contractual individual de muncă al acestuia şi în fişa postului. 

Contestatoarea a arătat că sarcinile ce i-au fost repartizate prin adresa din data de 
23.03.2010 nu au nici o legătură cu funcŃia şi atribuŃiile de serviciu ale acesteia. 

 In ceea ce priveşte aşa-zisa părăsire de către reclamantă a locului de muncă fără 
înştiinŃarea şi aprobarea şefului direct, contestatoarea a arătat că această faptă nu poate 
reprezenta abatere disciplinara întrucât deplasarea la poştă nu a avut o durata mai mare de 
30 de minute, în contextul în care în ziua respectiva angajata nu îşi luase pauza de masa şi 
nu părăsise în acest scop sediul angajatorului. 

Intimata S.C. „A.B.” S.R.L a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
contestaŃiei ca neântemeiată. 

Analizând probatoriului administrat prima instanŃă a reŃinut că referitor la primul 
capăt de cerere se impune a se avea în vedere declaraŃia de renunŃare la judecata primului 
capăt de cerere formulată de către contestatoare,astfel încât, instanŃa, în baza dispoziŃiilor 
art. 246 din Codul de procedură civilă, a luat act de această declaraŃie,fără a o mai analiza. 

Cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere formulat ca subsidiar,instanŃa a reŃinut 
că decizia de concediere este nelegală. 

 Astfel, prin decizia nr. 4666/26.03.2010 emisă de intimată S.C. A.B. SRL s-a dispus 
desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al salariatei S.(C.)L.-M. motivat 
de faptul că aceasta ar fi absentat nejustificat de la locul de delegare în perioada 15-
16.03.2010, fiind întemeiat pe dispoziŃiile art. 61 lit. a, 40 al.1 lit. d şie, 263, 264 al.1, 266, 
267, 268 Codul Muncii, R.I. de funcŃionare. 

A reŃinut instanŃa că, contestatoarea a fost salariata intimatei S.C. „A.B.” S.R.L. pe 
postul de manager marketing, conform contractului individual de muncă înregistrat la data 
de 23.01.2007 la ITM Bucureşti şi actelor adiŃionale nr. 1/2008, nr. 77/2008, nr. 4/2009, nr. 
5/2009. 

Prin decizia nr. 1265/12.03.2010 intimata S.C. A.B. SRL a decis delegarea 
contestatoarei, angajată pe funcŃia de manager marketing de la locul unde îşi desfăşura 
activitatea - respectiv punctul de lucru al societăŃii din Iaşi, la sediul central al societăŃii din 
Bucureşti, în vederea executării unor lucrări şi activităŃi în interesul societăŃii, delegare pe o 
perioadă de 60 zile începând cu data de 15.03.2010, pe perioada delegării salariata 
beneficiind de toate drepturile legale, respectiv de plata cheltuielilor de transport şi cazare, 
precum şi de indemnizaŃia de delegare.  

 Conform art. 61 lit. a Codul muncii angajatorul poate dispune concedierea pentru 
motive care Ńin de persoana salariatului în următoarele situaŃii: a) în cazul în care salariatul a 
săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la 
cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau 
regulamentul intern, ca sancŃiune disciplinară”. 
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 Conform art. 39 al.2 lit. a Codul Muncii salariatul are obligaŃia de a realiza norma 
de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuŃiile ce îi revin conform fişei postului iar 
conform literei c) obligaŃia de a respecta prevederile cuprinse în contractul colectiv de 
muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă. 

Conform cap. IX din Regulamentul Intern al societăŃii intimate, pct. 36, constituie 
abatere disciplinară “încălcarea obligaŃiei de respectare a programului de lucru stabilit, iar în 
cazul neprezentării la serviciu, de anunŃare a şefului ierarhic direct (telefonic sau printr-o 
altă persoană) cu privire la motivele care au generat situaŃia, în termen de maxim 4 ore de la 
începerea programului de lucru în ziua în care lipseşte de la serviciu …., în caz contrar 
considerându-se absenŃă nemotivată” – litera h) iar conform literei m) : “lipsa nejustificată 
într-o zi de lucru”. 

Conform pct. 38 al.5 din Regulamentul Intern constituie abatere disciplinară gravă şi 
se sancŃionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă încălcarea 
prevederii de la pct. 36 lit. h). 

În cauza de faŃă, situaŃia de fapt este următoarea: începând cu data de 15.03.2010 
salariata a fost delegată la Bucureşti pe o perioadă de 60 zile conform deciziei nr. 
1265/12.03.2010 primită la aceeaşi dată. În cuprinsul deciziei s-a prevăzut faptul că salariata 
va beneficia de toate drepturile legale, respectiv plata cheltuielilor de transport şi cazare, 
precum şi de indemnizaŃia de delegare. Deşi intimata a arătat în cuprinsul întâmpinării 
faptul că societatea a încercat şi anterior datei de 16.03.2010 să acorde sumele necesare de 
bani pentru delegare, această situaŃie nu reiese din probatoriile administrate. 

În data de 15.03.2010 contestatoarea s-a prezentat la punctul de lucru din str. Gării, 
dar a fost evacuată. La dosar s-au depus memoriile salariaŃilor (printre care este şi 
contestatoarea) către ITM Iaşi şi Bucureşti către conducerea societăŃii (trimis prin fax la 
15.03.2010, ora 12.30 şi prin scrisoare recomandată).  

Abia la data de 23.03.2010, în urma insistenŃelor contestatoarei i s-au comunicat 
sarcinile pe care le avea de îndeplinit pe durata delegării şi anume: "împărŃirea către clienŃi a 
materialelor publicitare de promovare a serviciilor societăŃii" şi "chestionarea nivelului de 
satisfacŃie a clienŃilor societăŃii prin completarea unor chestionare". Salariata a semnat 
această adresă cu obiecŃiuni, arătând că sarcinile dispuse de către angajator nu corespund 
atribuŃiilor sale din fişa postului, şi nici felului muncii sale, astfel cum sunt înscrise în 
contractul său individual de muncă. De asemenea, reclamanta a solicitat sa i se comunice 
activităŃile pe care trebuie să le desfăşoare la locul delegării şi care să fie conforme cu felul 
muncii sale şi cu atribuŃiile din fişa postului, potrivit prevederilor art. 42 alin.2 si art. 43 din 
Codul muncii. 

Având în vedere că angajatorul nu i-a repartizat sarcini corespunzătoare felului 
muncii şi atribuŃiilor sale, salariata nu s-a prezentat la adresa indicată de angajator ci a 
continuat să se prezinte la sediul central al societăŃii la care s-a dispus delegarea - conform 
deciziei de delegare. 

În data de 25.03.2010 salariata S.(C.)L.-M. a expus în adresa comunicată 
angajatorului motivele pentru care s-a prezentat la sediul central al societăŃii, semnalând 
totodată şi încălcarea de către angajator a altor obligaŃii care îi revin pe durata delegării: 
neplata diurnei, neasigurarea unor condiŃii de cazare care să respecte măcar standardele 
minime de igienă etc. 

Concedierea disciplinară presupune săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri 
repetate săvârşite cu vinovăŃie, care tulbură profund activitatea angajatorului şi fac 
imposibilă continuarea relaŃiilor de serviciu.  

În cauza de faŃă însă instanŃa a reŃinut că nu ne aflăm într-o asemenea situaŃie 
raportat la împrejurările cauzei; astfel lipsa salariatei de la locul de muncă unde fusese 
delegată(Bucureşti) se datorează unor aspecte ce pot fi apreciate ca fiind întemeiate, 
justificate. Faptul că într-o zi de vineri se comunică, după terminarea programului, salariatei 
că urmează a-şi desfăşura activitatea începând de luni la Bucureşti fără a i se pune la 
dispoziŃie condiŃiile, plăŃile şi informaŃiile necesare este o situaŃie deosebită, de natură a 
pune salariata într-o dificultate materială, personală. Conduita contestatoarei manifestată 
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prin prezentarea în cursul zilei de luni dimineaŃă la sediul societăŃii din Iaşi pentru a i se 
pune la dispoziŃie toate cele necesare delegării, faptul că abia în următoarea zi se asigură 
plata acestor sume de bani (parŃială), faptul că începând cu ziua de luni salariata face toate 
demersurile pentru a anunŃa conducerea societăŃii despre această situaŃie, demersurile 
salariatei şi ale colegilor la Inspectoratele de muncă, prezenŃa la Bucureşti după încetarea 
concediului medical, fac dovada bunei credinŃe a salariatei-contestatoare, a lipsei oricărei 
vinovăŃii în privinŃa absenŃelor; în aceste condiŃii nu pot fi reŃinute ca nemotivate, 
nejustificate absenŃele din 15 şi 16 martie, motiv pentru care nu suntem în prezenŃa abaterii 
disciplinare prevăzute de litera H) şi M). 

InstanŃa a mai reŃinut că în cauză este relevantă şi soluŃia dată de Tribunalul Iaşi prin 
care s-a admis contestaŃia formulată de S.(C.)L.-M. în contradictoriu cu intimata S.C. 
„A.B.” S.R.L. împotriva deciziei de delegare şi s-a anulat decizia nr. 1265/12.03.2010 emisă 
de intimată, ce a stat la baza absenŃelor din 15 şi 16 martie şi care face dovada atitudinii 
intimatei raportat la salariaŃii săi. 

Pentru aceste motive instanŃa a reŃinut faptul că decizia de concediere este 
neîntemeiată şi nelegală, motiv pentru care o a dispus anularea acesteia . 

În aceste condiŃii instanŃa a obligat intimata să o reintegreze pe contestatoare pe 
postul deŃinut anterior desfacerii contractului individual de muncă iar, în baza art. 78 din 
Codul muncii, instanŃa a obligat intimata să achite contestatorului o despăgubire egală cu 
salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, 
începând cu data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă. 

În privinŃa daunelor morale, instanŃa a reŃinut că potrivit art. 269 Codul Muncii 
angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, 
sa îl despăgubească pe salariat in situaŃia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau 
moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaŃiilor de serviciu sau în legătură cu 
serviciul. 

Daunele morale constau în atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea 
umană, valori care se referă la existenŃa fizică a omului, la sănătatea şi integritatea 
corporală, la cinste, demnitate, onoare, prestigiu profesional şi alte valori similare (Î.C.C.J. 
secŃia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia 3189/20.04.2005).  

Pentru angajarea răspunderii civile delictuale se cer a fi întrunite cumulativ mai 
multe condiŃii, şi anume: existenŃa unei fapte ilicite, existenŃa unui prejudiciu, existenŃa unui 
raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, existenŃa vinovăŃiei şi prejudiciul să se fi 
produs în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu serviciul. 

Fapta ilicită este orice faptă prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, sunt 
cauzate prejudicii dreptului subiectiv aparŃinând unei persoane. FaŃă de cele menŃionate 
anterior instanŃa a reŃinut faptul că, în cauza de faŃă, contestatorul a fost prejudiciat prin 
emiterea acestei decizii de concediere nelegale şi neîntemeiate. 

Prejudiciul ca element esenŃial al răspunderii civile delictuale, constă în rezultatul, 
efectul negativ suferit de o anumită persoană, ca urmare a faptei ilicite săvârşite de o altă 
persoană. 

În cauza de faŃă, pretinsul prejudiciu invocat de contestatoare îl constituie situaŃia 
stânjenitoare în care a fost pusă faŃă de colegii săi, atitudinea de intimidare a intimatei ce a 
dus la deteriorarea modului în care salariatul vedea relaŃia angajator-angajat, faptul că la 
Bucureşti a fost pusă să presteze o muncă sub nivelul său de pregătire, faptul că a fost 
acuzată că a provocat această situaŃie, refuzul altor societăŃi de a o angaja, refuz ce fost 
motivat de aspectele pentru care i s-a desfăcut contractul, crearea unei stări de disconfort şi 
stres, sănătatea fizică fiindu-i afectată, relevant fiind şi contextul economic din prezent. S-au 
mai invocat şi condiŃiile în care a fost cazată în Bucureşti. 

Potrivit art. 1169 Cod civil, cel care face o afirmaŃie înaintea judecăŃii trebuie să o 
dovedească . 

Contestatoarea a făcut dovada prejudiciului suferit,în contextul în care întreaga 
procedură a delegării (ce a fost anulată) şi a concedierii, au determinat o stare de stres, o 
suferinŃă evidentă salariatei. Modul în care s-a hotărât delegarea şi s-a dispus concedierea, 
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cazarea într-un cămin insalubru în care contestatoarea a fost nevoită să locuiască la 
Bucureşti, solicitările repetate pentru acordarea unor drepturi fireşti, modul în care a fost 
tratată salariata, refuzul permanent al intimatei de a Ńine cont de drepturile salariatului, de 
obligaŃiile pe care legea şi actele depuse la dosar le prevede în sarcina sa, toate aceste 
aspecte sunt de natură a “dărâma” sănătatea fizică şi lini ştea unui om normal. Contextul 
economic, buna credinŃă a salariatului, abuzul exercitat de intimată sunt de natură a crea o 
stare de stres, de neîncredere într-un raport normal de muncă, de neîncredere faŃă de propria 
persoană, de disperare faŃă de “ziua de mâine”, de neputinŃă, ce nu pot fi remediate în vreun 
fel, ce sunt - putem spune – irevocabile.  

A reŃinut instanŃa că în cauză s-a dovedit atât existenŃa raportului de cauzalitate între 
fapta ilicită şi prejudiciu cât şi vinovăŃia intimatei,  în cauza fiind încălcat principiul bunei 
credinŃe prevăzut art. 8 al.1 Codul Muncii, de către angajator. buna credinŃă înseamnă 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaŃiilor în consens cu valorile morale, respectiv cu 
loialitate, cu prudenŃă, cu respectarea ordinii de drept, fără acŃiuni intempestive, potrivnice 
caracterului temperat, raŃional, al conduitei subiectelor de drept. 

 În consecinŃă instanŃa a reŃinut că este de necontestat faptul că reclamanta a suferit 
un prejudiciu moral prin alterarea imaginii construite în cadrul societăŃii, a vieŃii personale, 
prin încălcarea demnităŃii, onoarei, creându-se astfel reclamantului o stare apăsătoare în 
viaŃa sa socială.  

Cu privire la cuantificarea prejudiciului moral, s-a reŃinut că aceasta nu este supusă 
unor criterii legale de determinare. Stabilirea cuantumului acestora include o doză de 
aproximare avându-se în vedere consecinŃele negative suferite de reclamant pe plan psihic, 
importanŃa valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care 
au fost percepute consecinŃele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaŃia familială, 
profesională şi socială.  

FaŃă de toate aceste aspecte, instanŃa a admis cererea reclamantului de acordare a 
daunelor morale de către pârâtă doar pentru suma de 2000 lei şi nu pentru 50.000 lei cât a 
solicitat reclamanta având în vedere situaŃia economică existentă în prezent; s-a avut în 
vedere salariul la care era îndreptăŃită reclamanta pentru o perioadă de 4 luni, cu 
aproximaŃie (perioada concedierii – perioada pronunŃării hotărârii) precum şi faptul că 
instanŃa a dispus repunerea contestatoarei în situaŃia anterioară prin reintegrarea pe funcŃia 
avută şi plata despăgubirii prevăzute de legiuitor. InstanŃa a avut în vedere şi practica CEDO 
raportat la art. 41 din ConvenŃie. 

FaŃă de considerentele expuse mai sus, instanŃa a admis în parte contestaŃia 
formulată de contestatoarea S.(C.)L.-M. în contradictoriu cu intimata S.C. „A.B.” S.R.L., a 
anulat decizia nr. 4666/26.03.2010 emisă de intimată, a obligat intimata să o reintegreze pe 
contestatoare pe postul deŃinut anterior desfacerii contractului de muncă şi să-i achite o 
despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de 
care ar fi beneficiat, începând cu data desfacerii contractului individual de muncă şi până la 
reintegrarea efectivă precum şi suma de 2000 lei cu titlu de daune morale 

FaŃă de dispoziŃiile art. 274 Cod procedură civilă, faŃă de solicitarea contestatoarei, 
de soluŃia dată şi de dovedirea cheltuielilor de judecată efectuate, instanŃa a obligat intimata 
să achite contestatoarei suma de 893 lei, cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de 
avocat. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs, în termen legal, S.C. „A.B.” S.R.L. 
În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziŃiile art. 304 pct. 7 şi 9 Cod 

proc. civilă, se susŃine, în primul rând, că decizia nr. decizia nr. 4666/26.03.2010 a fost 
emisă cu respectarea prevederilor legale. Cu privire la anularea acestei decizii, recurenta 
redă considerentele primei instanŃe, observând o contrarietate în cuprinsul acestora, în 
sensul că iniŃial a menŃionat că din probele administrate nu rezultă că salariatul ar fi săvârşit 
o abatere disciplinară gravă, pentru ca spre final să menŃioneze că salariatul nu a săvârşit 
nici o abatere disciplinară.  

De asemenea, prima instanŃă a ignorat anumite aspecte. Contestatorul nu s-a 
prezentat la locul de delegare în zilele de 15 şi 16.03.2010, nici nu a prestat la Iaşi 
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activitatea pentru care era remunerat, lipsind nemotivat 2 zile de la programul de lucru. 
Referitor la plata cheltuielilor de deplasare şi a celorlalte cheltuieli de delegare, prevederile 
contractului colectiv de munca unic la nivel naŃional fac referire la „decontarea ” 
cheltuielilor de transport, ceea ce presupune efectuarea acestor cheltuieli chiar de persoana 
delegată şi, abia ulterior, restituirea de către angajator. 

Individualizarea sancŃiunii a avut în vedere mai multe aspecte menŃionate în 
cuprinsul deciziei, precum încălcarea obligaŃiilor de a realiza norma de muncă, de a respecta 
întocmai deciziile conducătorului locului de muncă, de a realiza atribuŃiile de serviciu. 
InstanŃa de fond nu a Ńinut cont nici de prerogativele angajatorului de a căror respectare 
depinde buna funcŃionare şi dezvoltare a unei societăŃi comerciale. 

Recurenta critică sentinŃa şi sub aspectul obligării la plata daunelor morale. 
A susŃinut recurenta că pentru plata daunelor morale, este necesar să fie întrunite 

condiŃiile generale ale răspunderii delictuale, răspundere care nu poate fi antrenată dacă 
lipseşte cel puŃin una dintre condiŃii. În opinia recurentei, nu pot fi acordate despăgubiri 
pentru pretinse prejudicii morale, exercitarea prerogativei disciplinare a angajatorului fiind 
un drept recunoscut de lege. 

Intimata S.(C.)L.-M. nu a formulat întâmpinare ci doar o notă de concluzii prin care 
a solicitat respingerea recursului şi menŃinerea ca legală şi temeinică a sentinŃei primei 
instanŃe. 

 În recurs nu au fost administrate probe noi. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanŃe, prin 

prisma criticilor formulate de recurentă, Curtea a constatat următoarele:  
Potrivit dispoziŃiilor art. 304 pct. 7 Cod proc. civilă, modificarea sau casarea unei 

hotărâri se poate cere când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când 
cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii. 

Recurenta susŃine, reluând considerentele sentinŃei, că hotărârea cuprinde motive 
contradictorii, instanŃa de fond considerând, iniŃial, că salariatul a săvârşit o abatere 
disciplinară, însă aceasta nu este gravă, iar în finalul motivării că salariatul nu a săvârşit nici 
o abatere disciplinară. 

Potrivit art. 263 Codul muncii, angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, 
având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancŃiuni disciplinare salariaŃilor săi, ori de câte ori 
se constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară, definită ca o faptă în legătură cu 
munca şi care constă într-o acŃiune sau inacŃiune săvârşită cu vinovăŃie de către salariat, prin 
care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă 
sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziŃiile legale ale conducătorilor 
ierarhici. 

În cazul în care angajatorul, în virtutea prerogativei sale disciplinare, aplică 
salariatului cea mai severă sancŃiune disciplinară, respectiv concedierea, devin incidente şi 
dispoziŃiile art. 61 alin. 1 lit. a Codul muncii, conform cărora angajatorul poate dispune 
concedierea pentru motive care Ńin de persoana salariatului în cazul în care salariatul a 
săvârşit „o abatere gravă” sau „abateri repetate” de la regulile de disciplină a muncii ori de 
la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil 
sau regulamentul intern. 

Din decizia de concediere disciplinară nr. 4666/26.03.2010 emisă de recurentă, 
rezultă că intimatul a săvârşit o singură abatere disciplinară, în formă continuă, „constând în 
faptul că, începând cu data de 15.03.2010 inclusiv, salariatul nu s-a prezentat la locul de 
muncă la care a fost delegat prin decizia nr. 1265/12.03.2010, respectiv la sediul central al 
societăŃii”. 

Întrucât recurenta a aplicat intimatei sancŃiunea cea mai severă, a concedierii 
disciplinare, pentru săvârşirea unei singure abateri, se impune concluzia că aceasta nu poate 
fi decât „o abatere gravă”, în accepŃiunea art. 61 alin. 1 lit. a Codul muncii.  

În considerentele hotărârii, prima instanŃă a examinat existenŃa sau inexistenŃa unei 
abateri disciplinare grave. ReŃinând că „din probele administrate în cauză nu rezultă că 
salariatul ar fi săvârşit o abatere disciplinară gravă care să justifice măsura desfacerii 
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disciplinare a contractului individual de muncă”, prima instanŃă nu a constatat că există o 
abatere disciplinară, pe care a apreciat-o ca nefiind suficient de gravă, cum susŃine 
recurenta, ci a constatat că abaterea disciplinară, care nu putea fi decât gravă raportat la 
sancŃiunea aplicată, nu există. 

Prin urmare, nu există contrarietate între aceste considerente şi cele ulterioare, în 
care se menŃionează că „absenŃa contestatorului de la locul de muncă din Bucureşti din 
zilele de 15 şi 16 martie 2010 nu reprezintă o absenŃă nemotivată, astfel încât nu s-a putut 
reŃine  că această faptă constituie abatere disciplinară” şi că „reŃinând că salariatul nu a 
săvârşit nici o abatere disciplinară, instanŃa constată, pe cale de consecinŃă, că decizia nr. 
4666/26.03.2010 este nelegală şi netemeinică”.  

Referitor la aspectele „ignorate” de prima instanŃă, Curtea a constatat că, în 
considerentele sentinŃei, sunt examinate toate acele împrejurări de fapt ce constituie 
elemente de natură să justifice absenŃa contestatorului de la locul de muncă din Bucureşti în 
zilele de 15 şi 16 martie 2010, instanŃa de fond reŃinând că decizia de delegare i-a fost 
comunicată salariatului într-o zi de vineri, după terminarea programului, că nu i s-au pus la 
dispoziŃie sumele de bani necesare transportului şi nu i s-au comunicat informaŃii legate de 
cazare.  

De asemenea, s-a reŃinut buna – credinŃă a intimatei, care s-a prezentat în cursul 
dimineŃii de luni la sediul societăŃii din Iaşi pentru a i se pune la dispoziŃie toate sumele de 
bani şi informaŃiile necesare delegării, şi a făcut demersuri pentru a înştiinŃa conducerea 
societăŃii despre situaŃia în care se află. 

NoŃiunea de „decontare” din contractul colectiv de muncă unic la nivel naŃional, 
uzitată în practica judiciară, dar şi în practica angajatorilor, nu presupune, aşa cum susŃine 
recurenta, ca salariatul delegat să suporte, deci să plătească, cheltuielile de transport şi 
cazare, urmând ca ulterior să-i fi restituite de angajator. În acest sens, Codul muncii prevede 
expres, în art. 44 alin. 2, că salariatul delegat „are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi 
cazare”, deci având acest drept nu poate avea şi obligaŃia de a efectua plata acestor 
cheltuieli, pe care angajatorul să i le „deconteze” ulterior. 

Celelalte aspecte „ignorate” de prima instanŃă nu au legătură cu justificarea 
absenŃelor intimatei de la locul de muncă din Bucureşti, deci cu abaterea disciplinară 
reŃinută în sarcina sa. În acest context, şi în condiŃiile în care decizia de delegare emisă de 
recurenta a şi fost anulată de instanŃele de judecată, nu prezintă relevanŃă realizarea normei 
de muncă şi a atribuŃiilor de serviciu în zilele de 15-16.03.2010 la locul de muncă din mun. 
Iaşi, respectarea dispoziŃiilor administratorului societăŃii ori drepturile angajatorului 
prevăzute în art. 40 alin. 1 lit. a şi c Codul muncii, la alin. 2 al aceluiaşi articol fiind 
prevăzute, de altfel, şi obligaŃii ale acestuia.  

Prin urmare, prima instanŃă, făcând o apreciere judicioasă a probatoriului administrat 
în cauză, a aplicat corect prevederile art. 78 Codul muncii, anulând decizia de desfacere 
disciplinară a contractului individual de muncă al intimatei, cu consecinŃa reintegrării pe 
postul deŃinut anterior desfacerii contractului de muncă şi a plăŃii despăgubirii egale cu 
salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, 
începând cu data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă.  

De asemenea, prima instanŃă a apreciat corect, având în vedere toate împrejurările de 
fapt în care s-a dispus concedierea disciplinară a intimatei contestatoare, prejudiciului moral 
suferit de aceasta ca urmare a faptei ilicite şi culpabile a angajatorului, constând în 
concedierea nelegală şi netemeinică.  

În acest sens a fost antrenată răspunderea patrimonială a recurentei, pentru 
asigurarea unei juste şi integrale reparaŃii a prejudiciul moral, nepatrimonial, suferit de 
intimat prin lezarea demnităŃii sale în muncă, valoare ocrotită atât de ConstituŃie, cât şi de 
Codul muncii. 

Răspunderea patrimonială a angajatorului, reglementată de dispoziŃiile art. 269 
Codul muncii, este o răspundere contractuală, avându-şi izvorul în contractul individual de 
muncă. Ca formă a răspunderii civile, răspunderea patrimonială prevăzută de art. 269 Codul 
muncii nu se confundă cu răspunderea delictuală. Însă, ca şi răspunderea delictuală pentru 
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fapta proprie reglementată de art. 998 şi art. 999 Cod civil, care reprezintă dreptul comun al 
răspunderii civile, răspunderea patrimonială presupune existenŃa aceloraşi elemente 
esenŃiale, respectiv fapta ilicită, prejudiciu, raport de cauzalitate între fapta ilicită şi 
prejudiciu şi culpa contractuală, condiŃii cumulative îndeplinite în cauză. 

În consecinŃă, în limitele considerentelor expuse, avându-se în vedere şi dispoziŃiile 
art. 312 alin. 1, 2 şi 3 Cod proc. civilă, Curtea a respins ca nefondat recursul şi a menŃinut 
dispoziŃiile sentinŃei primei instanŃe, ca fiind legale şi temeinice. 

 

20. Contract individual de muncă. CondiŃii de fond şi de formă. 
Durată. Validitate  

În situaŃia  în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă 
scrisă, potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol 16 din Codul muncii, se prezumă 
că acel contract a fost încheiat pe o durată nedeterminată, iar părŃile pot 
face dovada prevederilor contractuale şi a prestaŃiilor efectuate prin orice 
mijloc de probă, forma scrisă a contractului de muncă nefiind o condiŃie 
de validitate a contractului de muncă ci doar o condiŃie ad probaŃionem. 
iar natura lui juridică se determină după obiectul acestuia felul şi durata 
muncii prestate. 

În situaŃia de faŃă, în care contractul nu a fost încheiat în formă scrisă, se 
prezumă că a fost încheiat pe durată nedeterminată, iar raporturile 
derulate între contestator şi pârâta recurentă au natura unor raporturi de 
muncă, din probatoriul administrat rezultând indubitabil consimŃământul 
contestatorului de a intra în raporturi de muncă cu pârâta recurentă, 
chiar dacă acest consimŃământ nu a fost evidenŃiat prin semnarea unui 
contract în formă scrisă. 

Decizia nr. 1110 din 10 decembrie 2010  

Prin sentinŃa civilă nr. 1426 din 23.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi au fost 
respinse excepŃiile prescripŃiei dreptului la acŃiune şi tardivităŃii formulării contestaŃiei 
împotriva deciziei de concediere, invocate de intimată. 

S-a admis contestaŃia formulată de contestatorul I.F., astfel cum a fost completată, în 
contradictoriu cu intimata S.C. „V.T.” S.R.L. şi s-a constatat nulitatea absolută a deciziei de 
concediere emisă de intimată şi înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi sub nr. 
184233/15.09.2009.  

A fost constatată şi nulitatea contractului individual de muncă încheiat de părŃi, 
înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi sub nr. 432025/10.03.2009şi a fost 
obligată intimata să achite contestatorului suma de 1000 lei, cheltuieli de judecată. 

Pentru a se pronunŃa astfel prima instanŃă a reŃinut că prin contestaŃia formulată, 
contestatorul I.F. a chemat în judecată intimata S.C. „V.T.” S.R.L., solicitând constatarea 
nulităŃii absolute a contractului individual de muncă înregistrat la I.T.M. sub nr. 
432025/10.03.2009, radierea din carnetul de muncă a menŃiunilor referitoare la acest 
contract şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea contestaŃiei sale, contestatorul a susŃinut că a fost salariatul S.C. „D.-
T.” S.R.L., iar prin decizia nr. 12/15.12.2008 s-a dispus încetarea acestui contract de muncă. 
În ceea ce priveşte contractul înregistrat sub nr. 432025/10.03.2009, a susŃinut contestatorul 
că nu l-a semnat, luând cunoştinŃă de existenŃa acestuia ulterior producerii unui accident în 
care a fost implicat un salariat al societăŃii. Cu acea ocazie s-a dispus efectuarea unui control 
de la I.T.M., fiind audiat de către organele de cercetare penală în calitate de persoană 
desemnată pentru societatea intimată. 

Contestatorul a mai motivat că asociatul intimatei este şi patronul societăŃii S.C. „D.-
T.” S.R.L. şi că, deşi contractul individual de muncă încetase din anul 2008, în anul 2009 a 
fost rugat de către asociatul firmei să se prezinte pentru efectuarea controlului psihologic, 
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cazier şi vizita medicală pentru a nu pierde licenŃa de transport. Totodată, atunci când un 
salariat al S.C. „D.-T.” S.R.L. se îmbolnăvea, mai efectua şi curse de transport, în calitate de 
şofer. 

A mai susŃinut contestatorul că, potrivit Codului muncii, contractul de muncă este un 
act juridic bilateral care trebuie să îndeplinească toate condiŃiile de valabilitate ale unui act 
juridic. Or, contrafacerea semnăturii de către angajatori echivalează cu lipsa 
consimŃământului, care constituie cauză de nulitate absolută a actului juridic. 

În dovedirea contestaŃiei, contestatorul a depus la dosarul cauzei, în copie, extras din 
literatura de specialitate şi a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriu şi expertiză 
grafologică. 

Intimata S.C. „V.T.” S.R.L. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
acŃiunii. În motivarea poziŃiei sale procesuale, intimata a susŃinut că este posibil ca 
semnătura de pe contractul individual de muncă să nu aparŃină contestatorului, însă acesta a 
ştiut şi a acceptat încheierea contractului, procurând în acest sens actele necesare pentru 
angajare (aviz medical, aviz psihologic şi cazier judiciar). Toate demersurile contestatorului 
demonstrează acceptarea de către acesta a perfectării contractului de muncă, chiar dacă 
semnătura de pe înscrisul care atestă acordul părŃilor nu-i aparŃine. 

Tot prin întâmpinarea formulată, intimata a invocat şi excepŃia prescripŃiei dreptului 
la acŃiune, raportat la disp. art. 283 alin. 1 lit. d Codul muncii, având în vedere faptul că 
începând cu data de 28.08.2009 s-a dispus încetarea contractului de muncă al 
contestatorului. 

În dovedirea susŃinerilor sale, intimata a depus la dosarul cauzei, în copie, avizul 
psihologic nr. 16626/10.03.2009, contractul individual de muncă nr. 432025/19.03.2009, 
avizul medical nr. 488/29.10.2008, un certificat de cazier judiciar, decizia înregistrată sub 
nr. 184233/15.09.2009, o adresă de convocare, procesul verbal din 20.08.2009, o dovadă de 
comunicare. 

La termenul de judecată din 02.12.2009, contestatorul şi-a completat acŃiunea, 
solicitând şi constatarea nulităŃii deciziei de încetare a contractului individual de muncă. În 
motivarea, contestatorul a susŃinut că nu se poate desface un contract individual de muncă în 
condiŃiile în care a contestat semnătura de pe acest contract. De asemenea, nu s-a efectuat o 
cercetare disciplinară anterior emiterii deciziei. Astfel, decizia de încetare a fost înregistrată 
la I.T.M. la data de 15.09.2009, încetarea contractului a avut loc la data de 20.08.2009, iar 
convocarea sa la sediul societăŃii pentru cercetarea disciplinară este din data de 07.09.2009.  

În cauză au fost administrate probele cu înscrisuri, interogatoriu şi expertiză 
grafologică. 

La termenul de judecată din 14.04.2010, instanŃa, din oficiu, a invocat excepŃia 
nulităŃii absolute a deciziei de desfacere a contractului de muncă raportat la disp. art. 268 
alin. 2 lit. a, b şi c Codul muncii şi excepŃia necompetenŃei materiale a Tribunalului Iaşi în 
soluŃionarea capătului de cerere având ca obiect radierea menŃiunilor din carnetul de muncă. 

La termenul de judecată din 28.04.2010, contestatorul a declarat că renunŃă la 
judecata capătului de cerere având ca obiect radierea menŃiunilor din carnetul de muncă, 
instanŃa revenind asupra excepŃiei necompetenŃei materiale invocate raportat la declaraŃia 
contestatorului. 

La termenul de judecată din 23.06.2010, intimata a invocat şi excepŃia prescripŃiei 
dreptului de a solicita constatarea nulităŃii absolute a deciziei de concediere, motivat de 
faptul că la data de 10.09.2009 a fost comunicată contestatorului decizia contestată. 

În ceea ce priveşte excepŃia tardivităŃii formulării contestaŃiei împotriva deciziei de 
încetare a contractului individual de muncă, instanŃa a reŃinut că aceasta este neîntemeiată, şi 
a respins-o,cu motivarea că potrivit disp. art. 283 alin. 1 lit. a Codul muncii, cererile în 
vederea soluŃionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului 
referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului 
individual de muncă. Or, în speŃă, intimata nu a făcut dovada faptului că i-ar fi comunicat 
contestatorului decizia de încetare a contractului individual de muncă. De asemenea, 
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instanŃa a reŃinut că dovada de comunicare aflată la filele 26 – 27 dosar nu face dovada 
faptului că la 07.09.2009 i s-ar fi comunicat contestatorului decizia contestată. 

Pe fondul cauzei instanŃa a reŃinut că prin contestaŃia formulată contestatorul I.F. a 
solicitat constatarea nulităŃii absolute a contractului individual de muncă înregistrat sub 
432025/10.03.2009 şi a deciziei de încetare a acestui contract. 

În ceea ce priveşte decizia înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi sub 
nr. 184233/15.09.2009, s-a reŃinut de către instanŃă că prin această decizie s-a dispus de 
către intimata S.C. „V.T.” S.R.L. încetarea contractului individual de muncă al 
contestatorului începând cu data de 20.08.2009, în temeiul disp. art. 61 lit. a Codul muncii. 

Potrivit disp. art. 61 lit. a Codul muncii, angajatorul poate dispune concedierea 
pentru motive care Ńin de persoana salariatului în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere 
gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin 
contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul 
intern, ca sancŃiune disciplinară. 

Potrivit disp. art. 268 alin. 2 Codul muncii, sub sancŃiunea nulităŃii absolute, în 
cuprinsul deciziei de sancŃionare disciplinară se cuprind în mod obligatoriu următoarele 
elemente: descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; precizarea prevederilor din 
statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au 
fost încălcate de salariat; motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de 
salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiŃiile 
prevăzute la art. 267 alin. 3, nu a fost efectuată cercetarea; temeiul de drept în baza căruia 
sancŃiunea disciplinară se aplică; termenul în care sancŃiunea poate fi contestată; instanŃa 
competentă la care sancŃiunea poate fi contestată. 

Or, în speŃă, s-a reŃinut de către instanŃă că decizia de încetare a contractului 
individual de muncă nr. 184233/15.09.2009 nu cu prinde elementele prevăzute sub 
sancŃiunea nulităŃii absolute la art. 268 alin. 2 lit. a, b şi c Codul muncii. Astfel, în cuprinsul 
deciziei nu a fost descrisă fapta care constituie abatere disciplinară, nu au fost precizate 
prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă 
aplicabil, care au fost încălcate de către contestator şi nu au fost menŃionate motivele pentru 
care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare 
prealabile sau motivele pentru care, în condiŃiile prevăzute la art. 267 alin. 3, nu a fost 
efectuată cercetarea.  

S-a mai reŃinut de către instanŃă că potrivit disp. art. 267 alin. 1 Codul muncii, sub 
sancŃiunea nulităŃii absolute, nici o măsură, cu excepŃia celei prevăzute la art. 264 alin. 1 lit. 
a, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Potrivit 
alin. 2 al aceluiaşi articol, în vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul 
va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, 
precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

Având în vedere faptul că potrivit disp. art. 287 Codul muncii, sarcina probei în 
conflictele de muncă revine angajatorului, iar în speŃă intimata, căreia îi revenea sarcina 
probei, nu a făcut dovada respectării dispoziŃiilor art. 267 Codul muncii, respectiv a faptului 
că l-ar fi convocat pe contestator anterior sancŃionării disciplinare a acestuia în vederea 
desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, instanŃa a reŃinut că decizia de încetare a 
contractului de muncă a fost emisă cu încălcarea prevederilor art. 268 alin. 2 lit. a, b şi c şi 
ale art. 267 Codul muncii,astfel încât, decizia de încetare a contractului individual de muncă 
înregistrată la I.T.M. Iaşi sub nr. 184233/15.09.2009 este lovită de nulitate absolută. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect constatarea nulităŃii absolute a 
contractului individual de muncă, instanŃa a analizat cu prioritate excepŃia prescripŃiei 
dreptului la acŃiune invocată de către intimată. 

Astfel,instanŃa a reŃinut că potrivit disp. art. 283 alin. 1 lit. d Codul muncii, cererile 
în vederea soluŃionării unui conflict de muncă pot fi formulate pe toată durata existenŃei 
contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităŃii unui contract individual de 
muncă. Or, constatând că decizia de încetare a contractului individual de muncă este lovită 
de nulitate absolută, instanŃa a reŃinut că pe cale de consecinŃă, excepŃia prescripŃiei 
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dreptului la acŃiune invocată de intimată în capătul de cerere având ca obiect constatarea 
nulităŃii absolute a contractului individual de muncă este neîntemeiată, drept care a respins-o 
ca atare. 

Cât priveşte cererea contestatorului de constatare a nulităŃii absolute a contractului 
individual de muncă, instanŃa a reŃinut că aceasta este întemeiată. 

A reŃinut în acest sens prima instanŃă că potrivit art. 16 alin. 1 Codul muncii, 
contractul individual de muncă se încheie în baza consimŃământului părŃilor, în formă scrisă, 
în limba română. Contractul individual de muncă este un act juridic, bilateral, sinalagmatic, 
oneros şi comutativ, consensual, intuitu personae, cu executare succesivă. Astfel, contractul 
individual de muncă se încheie prin acordul de voinŃă al părŃilor, manifestarea lor de voinŃă 
fiind necesară şi, totodată, suficientă, pentru formarea valabilă a contractului.  

Potrivit disp. art. 57 alin. 1 Codul muncii, nerespectarea oricăreia dintre condiŃiile 
legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage 
nulitatea acestuia. 

În speŃă, s-a reŃinut de către instanŃă că reclamantul nu şi-a manifestat acordul de 
voinŃă pentru încheierea unui contract individual de muncă cu societatea intimată,atâta timp 
cât la dosarul cauzei a fost depus contractul individual de muncă înregistrat la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Iaşi sub nr. 432025/10.03.2009, contract care, la rubrica „salariat” 
cuprinde numele contestatorului („I.F.”) dar nu şi semnătura acestuia, fapt dovedit cu 
raportul de expertiză grafologică efectuat în cauză din care a rezultat că semnătura 
salariatului de pe acest contract individual de muncă nu aparŃine contestatorului I.F. 

Având în vedere faptul că reclamantul I.F. nu a semnat contractul individual de 
muncă,instanŃa a reŃinut că nu există manifestarea de voinŃă a acestuia pentru încheierea 
unui contract individual de muncă cu societatea intimată, astfel încât este întemeiată cererea 
de constatare a nulităŃii absolute a contractului individual de muncă înregistrat la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi sub nr. 432025/10.03.2009. 

Aşa fiind instanŃa a admis contestaŃia formulată de contestatorul I.F. astfel cum a 
fost completată, în contradictoriu cu intimata S.C. „V.T.” S.R.L şi a constatat nulitatea 
absolută a deciziei de concediere înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi sub 
nr. 184233/15.09.2009 şi a contractului individual de muncă încheiat de părŃi, înregistrat la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi sub nr. 432025/10.03.2009. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs intimata S.C. „V.T.” S.R.L, criticând-o 
ca fiind netemeinică şi nelegală. 

A motivat recurenta că în mod greşit prima instanŃă a respins excepŃia prescrierii 
dreptului la acŃiune în capătul de cerere ce viza constatarea nulităŃii absolute a contractului 
de muncă, dar şi prescrierea dreptului la acŃiune în ceea ce priveşte capătul de cerere ce 
vizează anularea deciziei de concediere. 

SusŃine în acest sens recurenta că faŃă de data încetării raporturilor de muncă ale 
contestatorului 28.08.2009 - cererea de chemare în judecată formulată la data de 2.X.2009 
de constatare a nulităŃii unui contract de muncă ce a încetat la 20.08.2009 - este prescrisă, 
indiferent care ar fi fost motivul încălcării raporturilor de muncă, astfel încât în mod 
nejustificat instanŃa a respins excepŃia prescrierii dreptului la acŃiune. 

Recurenta critică soluŃia primei instanŃe şi cu privire la greşita respingere a excepŃiei 
prescripŃiei dreptului la acŃiune şi în cel de-al doilea capăt de cerere având ca obiect 
anularea deciziei de concediere. 

A mai susŃinut recurenta că instanŃa de fond constatând nulitatea deciziei de 
concediere a dispus implicit reintegrarea contestatorului pe postul de pe care a fost ilegal 
concediat. 

Consideră recurenta că prin hotărârea dată instanŃa nu s-a pronunŃat cu privire la 
apărările sale potrivit art. 57 alin. 2 din Codul muncii care prevăd expres că orice 
„constatare a nulităŃii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor”. 

Recurenta critică soluŃia instanŃei şi pe fond susŃinând că apărările sale au fost 
respinse nejustificat. 

SusŃine în acest sens recurenta că deşi este posibil ca într-adevăr semnătura de pe 
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contractul încheiat în formă scrisă să nu aparŃină contestatorului nu se poate primi susŃinerea 
acestuia potrivit căreia nu şi-ar fi dat consimŃământul la încheierea contractului, atâta timp 
ce acesta şi-a procurat actele necesare angajării sale la SC V.T. SRL, solicitând şi obŃinând 
avizul medical pentru angajare, precum şi cazierul judiciar şi avizul psihologic. 

Arată în acest sens recurenta că toate aceste demersuri ale contestatorului 
demonstrează fără putinŃă de tăgadă acceptarea de către acesta a perfectării raporturilor de 
muncă şi implicit a contractului de muncă, chiar dacă semnătura de pe înscrisul care atestă 
acordul părŃilor nu-i aparŃine. 

Recurenta justifică conduita contestatorului prin încercarea acestuia de a se sustrage 
de la o eventuală răspundere în calitatea ce o avea de persoană desemnată cu activitatea de 
transport în societate, dar care nu poate constitui un temei pentru constatarea nulităŃii 
absolute a contractului de muncă. 

Cum însă instanŃa nu s-a pronunŃat în nici un fel cu privire la probele şi apărările 
pârâtei, hotărârea astfel pronunŃată este nu numai netemeinică ci şi nelegală. 

Prin întâmpinarea depusă de contestatorul-intimat, acesta a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat, invocând totodată şi nulitatea acestuia pentru lipsa semnăturii şi a 
parafei societăŃii. 

Lipsurile invocate pe cale de excepŃie prin întâmpinare au fost complinite însă până 
la dezbaterea cauzei, astfel încât nu se mai impune ca instanŃa de recurs să le analizeze 
distinct, ele fiind rămase fără obiect. 

Cât priveşte fondul cauzei, Curtea a reŃinut că recursul este parŃial fondat. 
Potrivit art. 16 alin. 1 Codul muncii, contractul individual de muncă se încheie în 

baza consimŃământului părŃilor, în formă scrisă în limba română, obligaŃia de încheiere a 
acestuia în formă scrisă revenind angajatorului. 

Alineatul 2 al aceluiaşi articol 16 din Codul muncii mai prevede însă şi o altă situaŃie 
şi anume aceea în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă, caz 
în care se prezumă că acel contract a fost încheiat pe o durată nedeterminată, iar părŃile pot 
face dovada prevederilor contractuale şi a prestaŃiilor efectuate prin orice mijloc de probă. 

Aceasta înseamnă că aşa cum de altfel s-a statuat şi în întreaga practică şi literatura 
judiciară, forma scrisă a contractului de muncă nu este o condiŃie de validitate a contractului 
de muncă ci doar o condiŃie ad probaŃionem. Aceasta întrucât, contractul de muncă există 
chiar şi în lipsa unui înscris, cerinŃa lui fiind ad probationem, iar natura lui juridică se 
determină după obiectul acestuia felul şi durata muncii prestate. 

În situaŃia în care contractul nu a fost încheiat în formă scrisă se prezumă că a fost 
încheiat pe durată nedeterminată, iar raporturile derulate între contestator şi pârâta recurentă 
SC V.T. SRL Iaşi au natura unor raporturi de muncă, din probatoriul administrat rezultând 
indubitabil consimŃământul contestatorului de a intra în raporturi de muncă cu pârâta 
recurentă, chiar dacă acest consimŃământ nu a fost evidenŃiat prin semnarea unui contract în 
formă scrisă. 

Ori, Curtea a constatat că din coroborarea tuturor probelor existente la dosar, 
respectiv, cazier judiciar, aviz psihologic din 10.03.2009 pg.18, coroborate cu statele de 
plată depuse la filele 44-52 dosar fond rezultă în mod indubitabil că între părŃile litigante a 
existat un raport de muncă, chiar dacă acesta nu a fost transpus într-o formă scrisă şi 
semnată de ambele părŃi. 

Prin urmare, Curtea a constatat că în mod greşit prima instanŃă a reŃinut că lipsa 
înscrisului doveditor, şi anume lipsa semnăturii de pe contractul de muncă încheiat în formă 
scrisă echivalează cu lipsa consimŃământului salariatului. InstanŃa de fond a ignorat faptul că 
dovada existenŃei consimŃământului rezultă în mod evident din raporturile de muncă 
derulate între părŃi, şi care pot fi dovedite prin orice mijloc de probă. 

Ori, faptul că reclamantul contestator a făcut personal demersuri pentru eliberarea 
avizelor necesare pentru „coordonator activitate de transport”, coroborat cu demersul 
acestuia pentru obŃinerea cazierului judiciar, şi apoi cu statele de plată din care rezultă că 
reclamantul contestator a fost plătit din luna aprilie 2009 şi până în septembrie 2009, toate 
acestea sunt probe care nu pot conduce decât la concluzia că între părŃi au existat raporturi 
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de muncă ce s-au desfăşurat pe parcursul a 5 luni de zile şi care atestă consimŃământul 
ambelor părŃi derularea acestora. 

În consecinŃă, pentru toate cele ce preced, Curtea, în temeiul disp. art. 312 Cod 
procedură civilă, a admis recursul pârâtei SC V.T. SRL Iaşi şi a modificat sentinŃa primei 
instanŃe în sensul că a respins cererea contestatorului I.F. de constatare a nulităŃii 
contractului individual de muncă înregistrat la ITM Iaşi sub nr. 432025 din 10.03.2009. 

Cât priveşte criticile privind prescripŃia acestui capăt de cerere, Curtea l-a respins ca 
fiind rămas fără obiect în contextul în care a constatat ca fiind valabil încheiat contractul de 
muncă al contestatorului chiar în lipsa formei scrise a acestuia, atâta timp cât legiuitorul a 
prevăzut o atare formă doar ad probationem şi nu ad validitatem. 

Au fost respinse ca nefondate şi criticile recurentei SC „V.T.” SRL Iaşi privind 
excepŃia prescrierii dreptului la acŃiunea de constatare a nulităŃii deciziei de încetare a 
raporturilor de muncă ale contestatorului I.F., câtă vreme recurenta nu a fost în măsură să 
dovedească data certă a comunicării deciziei de concediere, şi câtă vreme Curtea a reŃinut cu 
raporturile de muncă dintre părŃi au fost legal încheiate. 

Ca atare, pentru toate cele ce preced, Curtea a respins aceste motive de recurs ca 
nefondate, menŃinând ca legală soluŃia de constatare a nulităŃii deciziei de încetare a 
raporturilor de muncă înregistrată la ITM Iaşi sub nr. 184233 din 15.09.2009. 

21. Domeniul exclusiv de aplicare a H.G. 518/1995-personl salarizat 
din fonduri bugetare publice 

DispoziŃiile H.G. 518/1995 se aplică doar personalului salarizat din fonduri 
bugetare publice, art. 2 al aceluiaşi act normativ menŃionând  expres, care 
sunt instituŃiile publice cu obligaŃii în transpunerea acestui act 
normativ,iar faptul că prin art. 17 din acelaşi act normativ s-a introdus o 
normă de recomandare pentru agenŃii economici din mediul privat, nu 
înseamnă că acordarea acestor drepturi este obligatorie pentru un agent 
economic cu capital privat. 

Atâta timp  cât angajatorul a procedat anual la stabilirea prin acte adiŃionale 
de comun acord cu reprezentantul salariaŃilor „a cuantumului diurnei ce 
se acordă personalului delegat, prin semnarea contractului individual de 
muncă reclamantul recurent a achiesat şi acceptat şi clauzele contractului 
colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate şi implicit a actelor 
adiŃionale încheiate cu reprezentantul salariaŃilor. 

Mai mult decât atât, prin art. 40 lit. „c” din Contractul colectiv de muncă la 
nivel de unitate se prevede expres că salariaŃii trimi şi în delegaŃie vor 
beneficia, lit. e) de diurna în valută în conformitate cu anexa la prezentul 
contract. 

Decizia nr. 1123 din 14 decembrie 2010  

Prin sentinŃa civilă nr.1599 din 14.07.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi a fost 
admisă în parte acŃiunea formulată de reclamantul S.C. în contradictoriu cu pârâta SC „ A.” 
SRL Sibiu. 

A fost obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 272 lei reprezentând 
dobândă legală aferentă garanŃiei în numerar şi sumele de 340,11 euro cu titlu de diferenŃă 
de diurnă aferentă detaşării în străinătate în perioada octombrie 2007 - februarie 2009 şi 130 
lei cu titlu de diurnă pentru deplasarea în România ocazionată de detaşarea în străinătate .  

Au fost respinse cererile reclamantului privind obligarea pârâtei la plata compensării 
în bani a concediului de odihnă aferent perioadei lucrate în anii 2008, 2009 şi la restituirea 
garanŃiei în numerar.  

A fost obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 540 lei cu titlu de onorariu 
expert. 

Pentru a se pronunŃa astfel prima instanŃă a reŃinut că prin acŃiunea promovată 
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reclamantul S.C. a chemat în judecată pe pârâta S.C. „A.” SRL Sibiu, solicitând ca prin 
hotărârea ce se va pronunŃa, pârâta să fie obligată la plata indemnizaŃiei de concediu de 
odihnă pentru zilele neefectuate din anii 2008, 2009, indexată conform indicelui de inflaŃie, 
obligarea pârâtei la restituire garanŃiei depuse în sumă de 450 de euro şi 1260 lei, obligarea 
pârâtei la restituirea sumelor reŃinute din salariu şi diurnă cu titlu de penalizări, în sumă de 
400 de euro, obligarea pârâtei la plata diferenŃei de diurnă pentru perioada detaşării în 
străinătate în sumă de 7092 de euro, precum şi obligarea acesteia la plata cheltuielilor de 
judecată. 

În motivarea acŃiunii sale, reclamantul a arătat că a fost angajatul societăŃii pârâte în 
perioada 01.09.2007-01.06.2009 în funcŃia de agent de turism la AgenŃia Gară Iaşi, conform 
contractului individual de muncă înregistrat la ITM Iaşi sub nr. 553509/13.09.2007. 

Că aşa cum rezultă din contractului individual de muncă, lit. I, avea dreptul la un 
concediu de odihnă anual de 21 de zile anual,din care în anul 2008 a efectuat doar 5 zile, iar 
în anul 2009 tot 5 zile,deşi pentru perioada lucrată avea dreptul la 39 de zile concediu de 
odihnă. 

A susŃinut reclamantul că pentru diferenŃa de zile de concediu neefectuate aceasta 
trebuie compensată în bani conform art. 141 din Codul muncii. 

Reclamantul a mai arătat că pe durata derulării contractului individual de muncă a 
fost obligat să constituie în beneficiul pârâtei o garanŃie reprezentând 10 % din salariu şi 10 
% din diurnă, sumele depuse şi aflate la dispoziŃia pârâtei fiind de 450 de euro şi 1260 de 
lei. Întrucât garanŃia s-a constituit sub imperiul Legii 22/1969, modificată prin Legea nr. 
54/1994, sumele sunt purtătoare de dobânzi, astfel încât a solicitat restituirea garanŃiei 
depuse şi dobânda legală aferentă. 

Reclamantul a mai arătat că în afara garanŃiei depuse, pârâta i-a făcut deseori reŃineri 
din salariu şi diurnă cu titlu de penalizări. Sumele reŃinute sunt de aproximativ 400 de euro. 
Aceste sume i-au fost reŃinute ilegal deoarece niciodată pârâta nu i-a comunicat vreo decizie 
de imputare sau de sancŃionare definitivă. 

Reclamantul a solicitat restituirea acestor sume deoarece au fost încălcate 
dispoziŃiile art. 164(2) din Codul muncii. 

Reclamantul a mai precizat că în conformitate cu prevederile literei J, pct. 6 din 
contractul său individual de muncă în situaŃia în care urma să fie delegat sau detaşat avea 
dreptul la diurnă. A fost detaşat de mai multe ori în străinătate la agenŃii din Spania şi Italia, 
totalul zilelor de detaşare fiind de 394. A primit pentru zilele de detaşare o diurnă de 17 
euro/zi, sub limita legală prevăzută pentru cele 2 Ńări, de 35 de euro/zi. Astfel, reclamantul 
consideră că pentru cele 394 de zile i se cuvine o diferenŃă de diurnă de 18 euro/zi, în total 
7092 euro. 

În susŃinerea cererii sale, reclamantul a invocat dispoziŃiile contractului individual de 
muncă lit. J, pct. 6 unde se precizează că diurna este negociabilă în limite legale. Nu a 
negociat cu pârâta cuantumul diurnei, înŃelegând astfel că diurna este cea legală stabilită 
prin H.G. nr. 518/1995 reactualizată prin H.G. nr. 2452/2004. Conform acestei hotărâri –
art.7- diurna se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare Ńară în care are loc deplasarea 
potrivit anexei 1. Pentru Spania şi Italia se prevede o diurnă de 35 de euro pe zi. 

În susŃinerea acestei solicitări reclamantul a invocat şi dispoziŃiile contractului 
colectiv de muncă-cadru la nivel de Holding A., art. 40, pct. b. În acest contract cadru se 
precizează că nivelul diurnei se stabileşte conform legii şi nu poate depăşi nivelul deductibil 
fiscal. Nefiind stabilit nici la nivel de holding o sumă certă, rezultă că se aplică H.G. 
518/1995. 

Reclamantul a mai arătat că prin contractul colectiv de muncă unic la nivel naŃional 
pentru anii 2007-2010 s-a clarificat situaŃia şi s-a certificat faptul că la stabilirea nivelului 
minim al diurnei se aplică H.G. 518/1995. În art. 45 pct. b se arată că nivelul minim al 
diurnei este cel stabilit prin actele normative care se aplică în instituŃiile publice. 

Reclamantul şi-a mai motivat cererea şi prin prisma art. 238 din Legea nr. 53/2003 
conform căruia contractele colective de muncă nu pot conŃine clauze care să stabilească 
drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele de muncă încheiate la un nivel 
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superior. 
Intimata S.C. „A.” SRL a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

acŃiunii. 
În primul rând a solicitat ca reclamantul să precizeze exact perioadele de timp pentru 

care a solicitat plata sumelor menŃionate şi cuantumul exact al sumelor aşa-zis reŃinute cu 
titlu de penalizări. 

Cu privire la „plata indemnizaŃiei de concediu de odihnă pentru zilele neefectuate „ a 
arătat că, potrivit art. 141 alin. 4 din Codul muncii, compensarea în bani a concediului de 
odihnă este permisă doar în mod excepŃional în caz de încetare a contractului individual de 
muncă. 

În situaŃia în care salariatul nu a solicitat efectuarea acestui concediu, numai acestuia 
îi poate fi imputată neefectuarea lui, societatea pârâtă nerefuzându-i niciodată concediul. 

Privitor la cererea de restituire a garanŃiei intimata a susŃinut că aceasta este, în 
primul rând prematură întrucât salariatul trebuia să formuleze o solicitare scrisă în acest sens 
la unitate, după trecerea unui termen de 6 luni de la data încetării raporturilor de muncă. 

În al doilea rând,a susŃinut pârâta că, în cazul desfacerii disciplinare a contractului de 
muncă, contractul dintre părŃi prevede că angajatorul este exonerat de obligaŃia de restituire 
a garanŃiei,  astfel încât cererea reclamantului este şi neîntemeiată. 

Privitor la restituirea sumelor reŃinute cu titlu de penalizări, pârâta a arătat că nu 
înŃelege la ce sume se referă exact reclamantul şi de unde rezultă cuantumul acestora. A 
menŃionat că orice eventuale reŃineri au fost justificate, urmând a proba acest lucru. 

Cu privire la „ plata diferenŃei de diurnă neachitată pentru perioada detaşării” pârâta 
a arătat că reclamantul a cunoscut prevederile contractuale şi a semnat contractul său 
individual de muncă în cunoştinŃă de cauză şi nu a contestat niciodată cuantumul diurnei.  

Pârâta a susŃinut că art. 1, 2 şi 16 din H.G. 518/1995 privesc misiunile cu caracter 
temporar şi instituŃiile faŃă de care se acordă drepturile prevăzute în art. 15 şi 17 din hotărâre 
iar norma cuprinsă în art. 17 are doar caracter de recomandare pentru ceilalŃi agenŃi 
economici, iar în cazul societăŃilor comerciale cu răspundere limitată drepturile salariale fac 
obiectul negocierii directe dintre angajat şi angajator, aceste drepturi fiind prevăzute în 
contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi în contractul individual de muncă.   

A mai precizat pârâta că reclamantul nu contestă faptul că a primit valoarea diurnei, 
ci este nemulŃumit de faptul că există o diferenŃă de valoare între diurna primită şi diurna 
prevăzută de H.G. 518/1995, însă pretenŃiile sale nu intră sub incidenŃa acestui act normativ. 

Având în vedere acestea, pârâta a solicitat respingerea acŃiunii reclamantului ca 
neîntemeiată şi nefondată. 

În baza probatoriului administrat prima instanŃă a reŃinut că reclamantul S.C. a fost 
angajatul societăŃii pârâte, conform contractului individual de muncă înregistrat la ITM Iaşi 
sub nr. 553509/13.09.2007, în perioada 01.09.2007-01.06.2009, în funcŃia de agent de 
turism C.O.R 422103, conform clasificării ocupaŃiilor în România, la AgenŃia Gară Iaşi a 
S.C.. A. SRL, cu o normă întreagă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână. 

A mai reŃinut instanŃa că reclamantul a negociat un salariu brut de 555 lei, un 
concediu de odihnă anual de 21 de zile precum şi faptul că în situaŃia în care salariatul este 
trimis în delegare sau detaşare beneficiază de transport cu trenul sau autobuz, cazare la hotel 
sau în locuri amenajate, diurna negociabilă în limite legale. 

Reclamantul S.C. nu a contestat că ar fi primit aceste drepturi ci a solicitat obligarea 
pârâtei la plata diferenŃei de diurnă pentru perioada detaşării în străinătate în sumă de 7092 
de euro, la restituirea sumelor reŃinute din salariu şi diurnă cu titlu de penalizări, în sumă de 
400 de euro, la plata indemnizaŃiei de concediu de odihnă pentru zilele neefectuate din anii 
2008, 2009, indexată conform indicelui de inflaŃie şi obligarea pârâtei la restituirea garanŃiei 
depuse în sumă de 450 de euro şi 1260 lei. 

Cu privire la capetele de cerere privind obligarea pârâtei la plata indemnizaŃiei de 
concediu de odihnă aferent perioadei lucrate şi din care a efectuat parŃial şi restituirea 
garanŃiei depuse, apărătorul reclamantului a declarat că i-a fost achitată, respectiv restituită 
în timpul judecării cauzei dar cum acesta nu a declarat expres că renunŃă la judecata acestui 
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capăt, instanŃa l-a respins ca rămas fără obiect. 
Cu privire însă la plata sumei de 272 lei reprezentând dobândă legală aferentă 

garanŃiei în numerar, acest capăt de cerere a fost admis, instanŃa reŃinând că reclamantul este 
îndreptăŃit la plata dobânzii aferente sumei constituite cu titlu de garanŃie în temeiul Legii 
nr. 22/1969, deoarece suma a fost indisponibilizată pe parcursul perioadei cât S.C. a fost 
angajatul pârâtei iar această garanŃie este purtătoare de dobânzi. 

În ceea ce priveşte diferenŃa de diurnă ce i se cuvine reclamantului pentru perioadele 
de detaşare în Italia şi Spania, prin expertiza contabilă efectuată în cauză, expertul a stabilit 
durata perioadelor de detaşare în baza foilor colective de prezenŃă şi statelor de diurnă 
depuse la dosar din care a rezultat că S.C. a fost detaşat în perioada oct. 2007-aprilie 2009 
un număr total de 401 zile, din care 391 în străinătate şi 10 zile pe teritoriul României. Din 
totalul de 391 de zile de deplasare în străinătate, 238 au fost în Spania şi 171 de zile în Italia 
pentru care a primit o diurnă în valoare totală de 7805 euro. Din aceasta a încasat efectiv 
7127 de euro şi i s-au reŃinut 678 euro pentru constituirea garanŃiei în numerar, conform 
contractului de garanŃie şi a actului adiŃional la acesta încheiat de părŃi. 

Conform Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate S.C. „A.” SRL Sibiu 
înregistrat la DirecŃia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familia a JudeŃului Sibiu sub nr. 
1890/05.05.2008 şi a tabelului diurnă anexă la acesta a rezultat faptul că diurna este de 450 
euro/lună pentru agenŃii din agenŃiile situate în Italia –Olbia, 500 euro/lună pentru agenŃii 
din agenŃiile din Italia – Pescara şi de 405 euro/lună pentru agenŃii din agenŃiile din Spania. 

InstanŃa a mai reŃinut că deşi reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata 
diferenŃelor de diurnă, în temeiul dispoziŃiilor H.G. 518/1996, însă acest act normativ nu-i 
este aplicabil. Conform dispoziŃiilor art. 1 din acest act normativ, prevederile acestei 
hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 
caracter temporar reprezentând: a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri 
de convenŃii, acorduri şi alte asemenea înŃelegeri; b) participări la târguri şi expoziŃii; 
prospectarea pieŃei; acŃiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinŃifică; contractări şi alte 
acŃiuni care decurg din executarea contractelor de comerŃ exterior; c) documentare, schimb 
de experienŃă; d) cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecŃionare, inclusiv 
participarea elevilor, studenŃilor şi cadrelor didactice însoŃitoare la olimpiade şi concursuri 
în domeniul învăŃământului; e) participări la congrese, conferinŃe, simpozioane, seminarii, 
colocvii sau alte reuniuni, care prezintă interes pentru activitatea specifica a unităŃii, precum 
şi la manifestări ştiinŃifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea; f) primiri de 
titluri, grade profesionale, distincŃii sau premii conferite pentru realizări ştiinŃifice, culturale, 
artistice sau sportive; g) desfăşurarea unei activităŃi ştiinŃifice, culturale, artistice sau 
sportive, temporare, fără dobândirea calităŃii de salariat a partenerului extern, precum şi 
pentru Ńinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator; h) control şi îndrumare la misiuni 
diplomatice, oficii consulare şi alte asemenea reprezentante în străinătate; i) executări de 
lucrări de construcŃii, reparaŃii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor 
consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate, precum şi ducerea şi aducerea 
pe roti a mijloacelor auto aparŃinând acestor reprezentante; j) asigurarea protecŃiei 
demnitarilor romani pe timpul cât aceştia se deplasează în străinătate de către personalul 
specializat din cadrul Serviciului de ProtecŃie şi Pază.  

Conform dispoziŃiilor art. 16 din H.G. 518/1995, prevederile acestei hotărâri se 
aplică şi personalului din regiile autonome şi societăŃile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, care se deplasează temporar în străinătate pentru aducerea la îndeplinire a 
acŃiunilor menŃionate la art. 1. Este adevărat că art. 17 recomandă agenŃilor economici, alŃii 
decât cei prevăzuŃi la art. 16 alin. (1), precum şi fundaŃiilor, asociaŃiilor şi altor asemenea, să 
aplice în mod corespunzător prevederile hotărârii dar aceasta are caracter de recomandare şi 
nu reprezintă o obligaŃie a societăŃilor comerciale care au caracter privat. Prevederile ar 
putea fi folosite, cel mult, în cazul în care societăŃile comerciale respective nu ar avea 
stabilite tarife dar în speŃă, pârâta S.C. „A.” SRL Sibiu are stabilite foarte exact tarife care 
au fost negociate şi acceptate de reprezentantul salariaŃilor şi au fost înregistrate la 
instituŃiile abilitate în acest sens. 
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Prin urmare, instanŃa a reŃinut că reclamantului S.C., i se cuvin pentru cele 238 de 
zile de deplasare în Spania şi 171 de zile în Italia pentru o diurnă în valoare totală de 
8154,11 euro din care a primit 7805 euro, rămânând de achitat doar suma de 340,11 euro. 

FaŃă de considerentele anterior expuse, tribunalul, în baza dispoziŃiilor art. 281-291 
din Codul muncii, a admis în parte acŃiunea reclamantului S.C.,şi a obligat pârâta să 
plătească reclamantului suma de 272 lei reprezentând dobândă legală aferentă garanŃiei în 
numerar şi sumele de 340,11 euro cu titlu de diferenŃă de diurnă aferentă detaşării în 
străinătate în perioada octombrie 2007 - februarie 2009 şi 130 lei cu titlu de diurnă pentru 
deplasarea în România ocazionată de detaşarea în străinătate .Au fost respinse cererile 
reclamantului privind obligarea pârâtei la plata compensării în bani a concediului de odihnă 
aferent perioadei lucrate în anii 2008, 2009 şi la restituirea garanŃiei în numerar.  

În baza dispoziŃiilor art. 274 din Codul de procedură civilă, instanŃa a obligat pârâta 
să-i plătească reclamantului suma de 540 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul 
expertului. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamantul S.C., criticând-o ca fiind 
netemeinică şi nelegală. 

A motivat recurentul că în mod greşit prima instanŃă i-a respins capătul de cerere 
privind plata diferenŃei de diurnă pentru perioada deplasării în străinătate, respectiv suma de 
5880 euro. 

SusŃine recurentul că instanŃa a interpretat greşit dispoziŃiile H.G. 518/1995 atunci 
când a reŃinut că dispoziŃiile acestui act normativ nu îi sunt aplicabile. 

InstanŃa a ignorat faptul că atâta timp cât nu a negociat cu pârâta intimată un alt 
cuantum al diurnei acesta urmează a se stabili potrivit dispoziŃiilor legale respectiv H.G. 
518/1995. 

Mai mult, susŃine recurentul că şi prevederile contractului de muncă la nivel de 
holding „A.” pe care le invocă recurenta conduc spre aceeaşi concluzie şi anume că diurna 
trebuia să fie calculată în conformitate cu H.G. 518/1995. 

Recurentul mai invocă şi greşita apreciere de către instanŃa de fond a probatoriului 
administrat, instanŃa reŃinând greşit că SC „A.” SRL are stabilite foarte exact tarife care au 
fost negociate şi acceptate de reprezentantul salariaŃilor, omiŃând să enumere ce acte a avut 
în vedere pentru acele tarife. 

Invocă recurentul în acest sens că toate actele şi Regulamentele de acordare a 
diurnelor nu au semnătura sa ori a reprezentanŃilor salariaŃilor şi nici viza ITM, iar 
Contractul colectiv unic la nivel naŃional pentru anii 2007-2010 precizează clar că nivelul 
minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplică instituŃiilor publice. 

Ca atare, consideră recurentul că în mod greşit prima instanŃă a reŃinut că H.G. 
518/1995 are doar caracter de recomandare după încheierea contractului unic la nivel 
naŃional pentru perioada 2007-2010, întrucât aceste dispoziŃii devin obligatorii şi pentru 
societăŃile din mediu privat prin raportare la art. 45 din Contract. 

În fine recurentul mai critică sentinŃa primei instanŃe şi sub aspectul greşitei stabiliri 
şi acordări a cheltuielilor de judecată. 

Referindu-se la acest motiv de recurs reclamantul recurent susŃine că în mod greşit i-
a fost acordată doar suma de 540 lei reprezentând onorariul de expert, deşi a solicitat şi 
dovedit că a achitat suma de 1500 lei cu titlu de onorarii de avocat şi 810 lei onorariu de 
expert. 

Recurentul consideră că este îndreptăŃit la plata acestor sume întrucât pârâta a 
refuzat soluŃionarea amiabilă a litigiului, fiind nevoit să promoveze acŃiunea de faŃă pentru 
obŃinerea drepturilor băneşti cuvenite. 

În cauză recurentul a formulat şi o cerere de strămutare înregistrată pe rolul Înaltei 
CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie la data de 30.XI.2010 - sub nr. 9823/1/2010 -, al cărei termen de 
soluŃionare a fost acordat la 31.03.2011. 

Cum însă prin rezoluŃia Preşedintelui SecŃiei Civile şi de Proprietate Intelectuală a 
fost respinsă cererea de suspendare a judecăŃii recursului, instanŃa de recurs având în vedere 
şi dispoziŃiile legii speciale 168/1999 care prin art. 77 alin. 1 prevăd că cererile referitoare la 
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soluŃionarea conflictelor de drepturi se judecă în regim de urgenŃă iar potrivit alin. 2 al 
aceluiaşi articol 74 –„termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile”. Curtea a procedat 
la soluŃionarea recursului sub rezerva dispoziŃiilor art. 40 alin. 4 Cod procedură civilă. 

În recurs nu s-au mai administrat alte probatorii, iar intimata a depus o notă de 
concluzii scrise prin care a solicitat respingerea recursului şi menŃinerea ca legală şi 
temeinică a sentinŃei primei instanŃe. 

Analizând motivele de recurs invocate a reclamantului recurent raportat la 
probatoriul cauzei, Curtea a constatat că recursul este doar parŃial fondat. 

S-a reŃinut în acest sens că nu pot fi primite criticile ce vizează greşita interpretare a 
dispoziŃiilor legale de către instanŃa de fond. 

Curtea a reŃinut că dispoziŃiile H.G. 518/1995 invocate de recurent ca fiind aplicabile 
în prezenta cauză nu au nici un temei legal, câtă vreme acest act normativ reglementează în 
mod expres –prin art. 1 căror categorii de persoane le este aplicabil actul normativ în 
discuŃie. Faptul că H.G. 517/1995 cu modificările şi completările ulterioare, se aplică doar 
personalului salarizat din fonduri bugetare publice, rezultă şi din art. 2 al aceluiaşi act 
normativ care menŃionează expres, care sunt instituŃiile publice cu obligaŃii în transpunerea 
acestui act normativ. 

Curtea a mai reŃinut şi faptul că prin art. 17 din acelaşi act normativ legiuitorul a 
înŃeles să introducă o normă de recomandare pentru agenŃii economici din mediul privat, nu 
înseamnă că acordarea acestor drepturi este obligatorie pentru un agent economic cu capital 
privat. 

De altfel, Curtea a reŃinut că angajatorul a procedat anual la stabilirea prin acte 
adiŃionale de comun acord cu reprezentantul salariaŃilor „a cuantumului diurnei ce se acordă 
personalului delegat, copii ale acestor acte adiŃionale fiind depuse la dosarul instanŃei de 
fond, iar în cauză reclamantul nu a produs vreo contradovadă din care să rezulte că ar fi 
contestat cuantumul diurnelor astfel stabilit. 

Mai mult decât atât, Curtea a reŃinut că prin art. 40 lit. „c” din Contractul colectiv de 
muncă la nivel de unitate se prevede expres că salariaŃii trimi şi în delegaŃie vor beneficia, lit. 
e) de diurna în valută în conformitate cu anexa la prezentul contract. 

Nu s-a putut reŃine  nici susŃinerea recurentului potrivit căreia nu ar fi negociat 
cuantumul diurnei, şi că nu ar fi semnat actele adiŃionale prin care au fost stabilite aceste 
cuantumuri, câtă vreme prin dispoziŃiile finale de la litera „n” din contractul său individual 
de muncă se stabileşte că prevederile acestui contract individual de muncă se completează 
cu contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. 

Prin urmare, prin semnarea contractului individual de muncă reclamantul recurent a 
achiesat şi acceptat şi clauzele contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate şi 
implicit a actelor adiŃionale încheiate cu reprezentantul salariaŃilor. 

În consecinŃă, Curtea a respins acest motiv de recurs ca nefondat. 
A fost admis însă cel de-al doilea motiv de recurs ce vizează greşita acordare a 

cheltuielilor de judecată. 
Curtea a reŃinut în acest sens, că, potrivit dispoziŃiilor art. 274 Cod procedură civilă 

alin. 2 judecătorii nu pot micşora cheltuielile efectuate cu plata experŃilor.  
Ori, s-a constatat că reclamantul a făcut dovada că a achitat onorariul de expertiză în 

cuantum de 811,83 lei şi nu de 540 lei, cum greşit s-a reŃinut de către prima instanŃă. 
În consecinŃă, în temeiul disp., art. 312 Cod procedură civilă, Curtea a admis 

recursul reclamantului S.C., în limitele mai sus enunŃate şi a modificat sentinŃa civilă 1599 
din 14.07.2010 a Tribunalului Iaşi în sensul că a obligat-o pe pârâta SC „A.” SRL să îi 
plătească reclamantului suma de 811,83 lei reprezentând onorariu de expert. 
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V. SecŃia de contencios administrativ şi fiscal 

 

1. AchiziŃii publice. TranzacŃie efectuată în afara procedurilor 
consacrate. Nerecunoaşterea efectelor acestora 

Atribuirea contractelor de achiziŃie publică şi executarea de lucrări publice nu 
se pot realiza decât în cadrul procedurilor prevăzute de O.U.G. nr. 
34/2006. 

Decizia nr. 583/C.A./1 noiembrie 2010 

O.U.G. nr. 34/2006  

Prin sentinŃa nr. 72/CA/ din 1 martie 2010, Tribunalul Vaslui a respins ca 
neîntemeiată, acŃiunea formulată de reclamanta SC. „R.C.” S.R.L. Huşi, în contradictoriu cu 
pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Vaslui, având ca obiect anularea raportului de 
inspecŃie fiscală nr. 775 din 27.01.2009, a deciziei de impunere nr. 65 din 30.01.2009, 
precum şi a deciziei nr. 11, din 8.04.2009, acte emise de către pârât, precum şi cererea de 
exonerare a reclamantei de la plata sumei de 183.382 lei. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că, prin decizie de impunere nr. 
65 din 30.01.2009, emisă în temeiul raportului de inspecŃie fiscală nr.75 din 27.01.2009, 
pârâta D.G.F.P. Vaslui a reŃinut în sarcina reclamantei obligaŃia de plată a sumei totale de 
201.648 lei, reprezentând impozit pe profit în sumă de 54.559 lei, taxa pe valoare adăugată 
în sumă de 78.785 lei, precum şi majorările aferente acestor sume, act pe care în cauză l-a 
contestat în totalitate.  

S-a mai reŃinut că obligaŃia de plată a sumei de 53.781 lei cu titlu de impozit pe 
profit şi a sumei de 63.865 lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată, este rezultatul 
nerecunoaşterii caracterului deductibil fiscal a cheltuielilor cu prestările de servicii 
intermediere, efectuate ca urmare a cedării contractului de lucrări nr. 730/14.12.2006 
însumând 336.134 lei, sumă pe care reclamanta a achitat-o S.C. „V.” S.R.L. ConstanŃa, 
conform facturii nr. 51 din 20.02.2007, în baza contractului de prestări servicii intermediere 
– comision) nr. 4/22.02.2007, motivat de faptul că factura menŃionată nu a fost însoŃită de 
documente care să justifice realitatea operaŃiunii, pretins realizată de S.C. „V.” S.R.L. în 
favoarea societăŃii reclamante. 

Urmare examinării acestui contract, prima instanŃă a reŃinut că acesta nu conŃine 
clauze referitoare la termenul de execuŃie, tariful ce urma a fi perceput şi nici menŃiuni cu 
privire la valoarea totală a contractului, apreciind că în acest fel au fost încălcate dispoziŃiile 
pct. 48 din H.G. nr. 44/2004. 

S-a mai reŃinut că, la data de 25.01.2007, reclamanta S.C. „R.C.” S.R.L., în calitate 
de cesionar, a încheiat contractul de cesiune nr. 111 din 25.01.2007 cu S.C. „M.G.I.” S.R.L., 
în calitate de cedent contract, prin care i s-a cedat contractul de prestări servicii nr. 730 din 
14.02.2006, încheiat de cea din urmă societate cu Primăria comunei Dodeşti, fără să se 
menŃioneze că perfectarea acestuia este rezultatul activităŃii de intermediere, desfăşurată de 
S.C. „V.I.” S.R.L. ConstanŃa şi că, în factura nr. 51, din 20.02.2007, nu s-a menŃionat în 
mod concret care au fost activităŃile de intermediere prestate de acea societate. 

Constatând că aceste cheltuieli au fost înregistrate în contabilitatea reclamantei, ca şi 
prestări servicii, şi raportându-se la dispoziŃiile art. 21 din Legea nr. 571/2003, precum şi la 
prevederile pct. 48 din H.G. nr. 44/2004, prima instanŃă a apreciat că, pentru ca reclamanta 
să poată beneficia de dreptul de deducere a cheltuielilor cu prestările de servicii menŃionate, 
aceasta, pe lângă condiŃia de a fi încheiat un contract în formă scrisă, ar fi trebuit să 
dovedească realitatea operaŃiunilor, consemnate în factura nr. 51/2007, prin depunerea unor 
documente justificative, respectiv a unor situaŃii de lucrări, procese verbale de recepŃie, 
rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaŃă sau orice alte materiale corespunzătoare. 
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ReŃinând că simplul fapt al emiterii facturii nr. 51 din 20.02.2007, în cuprinsul căreia 
s-a făcut doar menŃiune, lapidară, că serviciul prestat constă în „prestări servicii 
intermediere contract de lucrări”, f ără a se face menŃiunea că preŃul prestaŃiei era pretins 
tocmai pentru faptul concesionării contractului nr. 730/14.02.2006, nu constituie o dovadă a 
realităŃii prestaŃiei, şi înlăturând declaraŃia martorului ca fiind neconcludentă în raportul de 
drept fiscal dedus judecăŃii, prima instanŃă a mai constatat că S.C. „V.I.” S.R.L. ConstanŃa 
nici nu are ca obiect de activitate activitatea de intermediere în obŃinerea de contracte de 
lucrări, obiectul său principal de activitate fiind comerŃul cu ridicata de aparate electrice şi 
de uz gospodăresc, împrejurări faŃă de care s-a apreciat că faptul plăŃii comisionului nu dă 
dreptul la deducerea acestei cheltuieli, în ceea ce priveşte calculul impozitului pe profit 
aceleaşi raŃionamente fiind aplicate şi în ceea ce priveşte obligaŃia de plată a taxei pe 
valoarea adăugată, raportat la dispoziŃiile art. 145 alin. 8 lit. a şi b Legea nr. 571/2003 şi ale 
art. 6 alin. 2 din legea nr. 82/1991. 

Împotriva acestei sentinŃe a introdus recurs reclamanta S.C. „R.C.” S.R.L. Huşi, care 
critică hotărârea primei instanŃe pe motiv că, în mod nejustificat, a fost înlăturată forŃa 
probantă a contractelor încheiate cu S.C. „V.I.” S.R.L. ConstanŃa şi S.C. „M.G.I.” S.R.L., 
ignorându-se faptul că operaŃiunea de mijlocire (comision) este în spiritul prevederilor 
Codului Comercial şi că ea a fost justificată de faptul că S. C. „M.G.I.” S.R.L. din cauza 
„distanŃei de locul de execuŃie, lipsa forŃei de muncă”, nu a putut să execute la termen 
lucrarea contractată, apreciind ca nepermis faptul a se caracteriza cheltuielile efectuate în 
baza contractului de intermediere ca fiind nedeductibil din punct de vedere fiscal. 

Recurenta a apreciat totodată că nu-i poate fi imputat faptul că asociatul-
administrator al S.C. „V.I.” S.R.L. se sustrage controlului fiscal şi că nu el este semnatarul 
facturii nr. 51/20.02.2007, din moment ce B.C. avea calitatea de reprezentant legal al 
societăŃii prestatoare, şi că, chiar şi în ipoteza în care deficienŃele constatate de organul 
fiscal ar fi reale, acestea nu pot fi transferate în sarcina sa, caracterul deductibil al 
cheltuielilor derivând din însăşi faptul plăŃii facturii. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile, curtea de apel a constatat că, la data de 14 decembrie 2006, în 
temeiul O.U.G. nr. 34/2006, Primăria comunei Dodeşti, judeŃul Vaslui şi S.C. „M.G.I.” 
S.R.L. Brînceni, judeŃul Teleorman au încheiat contractul nr. 730, având ca obiect 
executarea lucrării „Reabilitare DC 54 Dodeşti – Jigălia”, pentru suma de 2.850.000 lei, în 
termen de 12 luni; la art. 6.2 din contract menŃionându-se că acesta „încetează să producă 
efecte la data de 14 decembrie 2007” şi că „nerespectarea obligaŃiilor asumate de către una 
dintre părŃi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părŃii legate de a considera contractul de 
drept reziliat şi de a pretinde plata de daune - interese”, cum se menŃionează la art. 13.3 din 
contract. 

Curtea a mai constatat că, la doar 42 de zile de la data la care s-a prevăzut, la art. 6.1 
, că menŃionatul contract începe să-şi producă efectele, S.C. „M.G.I.” S.R.L. şi S.C. „R.C.”. 
S.R.L Huşi au încheiat contractul de concesiune nr. 114 din 25 ianuarie 2007, prin care cea 
dintâi societate „ceda” celei din urmă societăŃi contractul de lucrări nr. 730/14.12.2006, 
încheiat cu Primăria comunei Dodeşti şi că autoritatea contractantă şi-a dat acordul la 
această operaŃiune. 

Deşi contractul de prestări servicii (intermediere - comision), intervenit între S.C. 
„V.I.” S.R.L. ConstanŃa şi S.C. „R.C.” S.R.L. Huşi, s-a încheiat cu trei zile mai înainte de a 
fi perfectat contractul de cesiune nr. 114/2007, în cuprinsul său nu s-a făcut nici cea mai 
mică referire la faptul că activitatea de intermediere a avut ca obiect contractul de lucrări nr. 
730/14.12.2006, aceeaşi constatare fiind valabilă şi în ceea ce priveşte factura emisă în 
cursul lunii februarie 2007, după perfectarea contractului de cesiune.  

Chiar dacă motivele pentru care S.C. „M.G.I.” S.R.L. a „cedat” contractul de 
execuŃie lucrări de reabilitare a Drumului - comunal 54 Dodeşti Jigălia rămân neclare şi 
greu de explicat, având în vedere că autorizaŃia pe baza căreia acestea au fost executate s-a 
emis abia la data de 3 mai 2007, deci după mai bine de trei luni de la data încheierii 
contractului nr. 114/2007, Curtea a apreciat că în mod justificat prima instanŃă a reŃinut că 
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nu se poate face nici o legătură între contractul de prestări servicii (intermediere – comision) 
din 22.01.2007, încheiat cu S.C.”V.I.” S.R.L. şi contractul de cesiune nr. 114/25.01.2007, 
respectiv cu factura nr. 51 din 20 februarie 2007, emisă pentru suma de 400.000 lei, ultim 
act în care nu se menŃionează nici măcar numărul contractului de „prestări servicii 
intermediere cedare contract lucrări”, în contul căruia s-a făcut plata.  

Faptul că s-a plătit integral suma pretinsă de o societate comercială care nu are ca 
obiect de activitate decât comerŃul cu ridicata şi „intermedieri în comerŃul cu materii prime, 
combustibil şi produse diverse”, cum rezultă din relaŃiile furnizate de Oficiul Registrului 
ComerŃului, nu conferă respectivei operaŃiuni economico-financiare caracter de 
opozabilitate, în raport cu organul fiscal, atâta timp cât factura nu este însoŃită nici măcar de 
actul prin care s-a negociat preŃul şi s-a stabilit mărimea comisionului, elemente la care se 
face referire în mod explicit la art. 2.1 din contractul nr. 4 din 22.01.2007, încheiat cu S.C 
„V.I.” S.R.L. 

Lipsa documentelor justificative şi caracterul mai mult de cât lacunar al clauzelor 
inserate în cuprinsul contractului, dar şi a menŃiunilor făcute în cuprinsul facturii 
menŃionate, în condiŃiile în care exista obligaŃia de a arăta în mod explicit natura prestaŃiei şi 
modul în care a fost ea determinată din punct de vedere valoric, face operantă interpretarea 
pe care Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a dat-o prevederilor art. 21 alin. 4 lit. f şi ale art. 
145 alin. 8 lit. a şi b din Legea nr. 571/2003, precum şi ale art. 6 alin. 2 din Legea nr. 
82/1991, atunci când, admiŃând recursul în interesul legii declarat de procurorul general, a 
stabilit, prin Decizia nr. V din 15.01.2007, că taxa pe valoarea adăugată nu poate fi dedusă 
şi nici nu se poate diminua baza impozabilă la stabilirea impozitului pe profit în situaŃia în 
care documentele justificative prezentate nu conŃin sau nu furnizează toate informaŃiile 
prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare la data efectuării operaŃiunii; aceleaşi 
considerente şi aceeaşi soluŃie impunându-se şi în cazul reglementat de art. 145 alin. 2 din 
Codul fiscal, privitor la condiŃiile recunoaşterii dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
adăugată. 

Dincolo însă de aceste aspecte de ordin oarecum formal, curtea de apel a constatat că 
instituŃia „cedării” contractelor de lucrări nu-şi găseşte suport în O.U.G. nr. 34/2006, 
privitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică, normă invocată ca temei al 
contractului nr. 730/14.12.2006, această practică contravenind în mod flagrant principiilor 
consacrate prin art. 2 din actul normativ menŃionat. 

Întrucât „cedarea” a intervenit la numai o lună de la data încheierii contractului de 
achiziŃie publică, precedând cu patru luni momentului eliberării autorizaŃiei şi cu peste un an 
momentului finalizării lucrărilor, curtea a apreciat că nu se pot accepta ca valabile motivele 
invocate de recurentă pentru a justifica neexecutarea obligaŃiilor asumate de societatea 
declarată câştigătoare distanŃa de locul de execuŃie şi lipsa forŃei de muncă, din moment ce 
toate aceste elemente ar fi trebuit să se regăsească în oferta economică şi financiară pe care 
S.C. „M.G.I.” S.R.L. a prezentat-o. 

Dacă autoritatea contractantă nu a verificat dacă ofertantul declarat câştigător, ce-şi 
are sediul în judeŃul Teleorman, avea capacitatea tehnică şi resursele umane necesare pentru 
a executa contractul, ea nu mai era în drept să-şi dea acordul la „cedarea contractului de 
lucrări nr. 730/2006”, atâta timp cât au fost stabilite sancŃiunile ce decurgeau din 
neexecutarea contractului, preluarea acestuia de către o terŃă persoană, făcându-se cu 
încălcarea procedurii stabilite prin O.U.G. nr. 34/2006, care impune, cu prioritate, 
asigurarea transparenŃei tuturor operaŃiunilor legate de încheierea şi executarea contractului 
precum şi de utilizarea eficientă a fondurilor publice. 

Ori, sub acest ultim aspect, nu s-a dovedit cum de a fost posibilă încadrarea în 
valoarea declarată a investiŃiei şi, respectiv, în valoarea lucrărilor de construcŃii + manoperă 
de 2.885.756,10 lei şi respectiv de 2.810.000 lei (valori menŃionate în procesul verbal de 
recepŃie nr. 1018 din 22 august 2008), din moment ce preŃul la care s-a adjudecat contractul 
în urma licitaŃiei a fost de 2.850.000 lei, valoare la care s-a adăugat suma de 400.000 lei, 
plătită de reclamanta - recurentă cu titlu de „comision intermediere”, neconcordanŃa din care 
nu se poate trage o altă concluzie decât aceea că oferta prezentată de S.C. „M.G.I.” S.R.L., 
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preluată de S.C. „R.C.” S.R.L, ca rezultat al „cedării”contractului, a fost în mod evident 
distorsionată şi că ea nu reflectă valoarea corectă a investiŃiei, permiŃând plata unor 
„comisioane” ce nu-şi găsesc acoperire în volumul real de lucrări. 

În atare condiŃii, reclamanta-recurentă nu se poate deroba de responsabilităŃile ce-i 
revin din faptul de a fi plătit o sumă substanŃială (4 miliarde lei vechi) unei societăŃi 
comerciale reprezentată de o persoană fizică care dobândise calitatea de unic asociat şi 
administrator cu doar 7 zile mai înainte de a se fi încheiat contractul nr. 4/22.01.2007, 
societate care nu avea ca obiect de lucru activitate de intermedieri contracte de execuŃie de 
lucrări, cu care nu a negociat în mod efectiv preŃul „comisionului”, căreia i-a plătit chiar mai 
mult decât cota procesuală maximă menŃionată la art. 2.1 din contract şi care ar fi trebuit să 
cunoască faptul că atribuirea contractelor de achiziŃie publică şi executarea de lucrări 
publice nu se putea realiza decât în cadrul procedurilor prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006. 

Cum plata „comisionului” de 400.000 lei însumată cu valorile menŃionate în 
procesul verbal de recepŃie depăşeşte valoarea contractului de achiziŃie publică şi respectiv 
valoarea lucrărilor executate în anul 2008, fără ca să se poată face legătura clară între 
contractul denumit „de intermediere” şi contractul de lucrări publice „cedat”, curtea a 
apreciat că în mod justificat prima instanŃă a reŃinut că nu s-a făcut dovada nici a necesităŃii 
convenŃiei de intermediere şi nici dovada realităŃii şi legalităŃii prestaŃiei, chiar dacă la 
aceasta au aderat, în mod tacit, atât autoritatea contractantă, cât şi celelalte persoane 
implicate în derularea procedurii de achiziŃie publică de lucrări, în cauză neinteresând faptul 
dacă reclamanta a cunoscut sau nu împrejurarea că pretinsul intermediar nu a înregistrat în 
contabilitatea societăŃii pe care o reprezenta, suma care i-a fost plătită de recurentă.  

Ca atare, constatând că hotărârea primei instanŃe este temeinică şi legală, curtea de 
apel, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, a respins recursul promovat de reclamantă, ca 
fiind nefondat. 

2. Eliberare din funcŃia publică deŃinută. De când se calculează 
dreptul de a contesta măsura 

Controlul legalităŃii deciziei nu se poate realiza decât de instanŃa de 
contencios administrativ, care trebuie sesizată de cel ce consideră 
vătămat prin acest act administrativ, în condiŃiile şi termenele prevăzute 
de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel precum a 
stabilit în mod imperativ legiuitorul, normă care, dat fiind caracterul său 
special, derogatoriu de la dreptul comun, nu poate fi completată de nici o 
altă prevedere din domeniul legislaŃiei muncii sau a dreptului civil, 
indiferent de opinia persoanelor implicate într-un astfel de litigiu. 

Decizia nr. 590/C.A./1 noiembrie 2010  

Legea nr. 188/1999  

Prin sentinŃa nr. 421/CA/27 aprilie 2010, Tribunalul Iaşi, admiŃând excepŃia 
prescripŃiei dreptului la acŃiune, a respins, pe acest temei, cererea formulată de reclamantul 
R.S., în contradictoriu cu pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Botoşani, având ca 
obiect: constatarea nulităŃii absolute a deciziei nr. 11 din 30 ianuarie 2007, plata drepturilor 
băneşti corespunzătoare, reintegrarea pe funcŃia de execuŃie deŃinută anterior, precum şi 
cererea de obligare a pârâtei la plata sumei de 30.000 lei cu titlu de daune morale. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că reclamantul a avut calitatea de 
funcŃionar public, că, prin decizia nr. 11 din 30.01.2007, emisă de D.G.F.P. Botoşani s-a 
dispus încetarea raportului de serviciu, după emiterea duratei de preaviz, începând cu data 
de 1 februarie 2007, că acest act a fost comunicat reclamantului la data de 5 februarie 2007 
şi că acest fapt a fost r5ecunoscut de reclamant prin chiar acŃiunea introductivă la instanŃă. 

Raportându-se la prevederile art. 11 din Legea nr. 554/2004 reŃinând şi că în cauză 
nu sunt incidente dispoziŃiile art. 16 din Decretul nr. 167/1958, întrucât reclamantul a 
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renunŃat la judecata cererii iniŃiale de anulare a actului administrativ individual menŃionat, în 
condiŃiile în care nimic nu l-a împiedicat pe reclamant să ceară din nou anularea actului, în 
termenul legal de 6 luni, prima instanŃă a apreciat că şi termenul limită de 1 an a fost 
depăşit, termen considerat a nu mai fi susceptibil de întrerupere sau de suspendare, motive 
pentru care acŃiunea a fost respinsă ca urmare a admiterii excepŃiei prescripŃiei dreptului la 
acŃiune. 

Împotriva acestei sentinŃe a introdus recurs reclamantul R.S., care critică hotărârea 
primei instanŃe pe motiv că nu s-a Ńinut cont de precizările şi probele depuse la dosar, 
considerând că obiectul cauzei de faŃă nu este litigiul privind funcŃionarii publici (Legea nr. 
188/1999); obiectul cauzei pe rol fiind constatarea nulităŃii absolute a unui act juridic şi 
anume decizia nr. 11/30.01.2007, emisă de D.G.F.P. Botoşani şi apreciind că nu se poate 
invoca prescripŃia dreptului la acŃiune, deoarece acŃiunea în nulitate absolută este 
imprescriptibilă, aşa cum prevede art. 2 din Decretul nr. 167/1958, întrucât decizia 
nr.11/30.01.2007 – care face obiectul cauzei pe rol – a intrat în circuitul civil, a produs 
efecte juridice, ieşind din zona administrativă, nefiind aplicabilă Legea nr. 555/2004, ci 
dreptul comun, aşa cum prevede art.117 din Legea nr. 188/1999, decizia nr. 11/30.01.2008 
fiind lovită de nulitate absolută. 

Intimata D.G.F.P. Botoşani a solicitat respingerea recursului, considerând că litigiul 
aparŃine sferei contenciosului administrativ, căruia i se aplică regulile instituite prin Legea 
nr. 554/2004. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile, curtea de apel a constatat că reclamantul-recurent a avut statut 
de funcŃionar public, că raportul de serviciu a încetat ca urmare a emiterii deciziei nr. 11 din 
30 ianuarie 2007, act de care cel în cauză a luat cunoştinŃă, sub semnătură, la data de 5 
februarie 2007, şi că, prin acŃiunea de faŃă, reclamantul a solicitat în mod expres constatarea 
nulităŃii absolute a deciziei nr. 11 din 30.01.2007, emisă de D.G.F.P. Botoşani. 

Faptul că reclamantul şi-a intitulat cererea acŃiune în constatarea nulităŃii absolute nu 
împiedică însă pe judecătorul pricinii să stabilească care este natura reală a litigiului dedus 
judecăŃii şi respectiv care este procedura ce trebuie urmată pentru legala soluŃionare a 
pricinii. 

Din această perspectivă, curtea de apel a constatat că, chiar dacă, la data sesizării 
instanŃei (31 august 2009), reclamantul-recurent nu mai avea calitatea de funcŃionar public 
şi că raportul de serviciu a încetat începând cu data de 1 februarie 2007, simplul fapt al 
caracterizării acŃiunii, ca fiind o cerere având ca obiect constatarea nulităŃii absolute a unui 
act juridic, nu este de natură să schimbe natura reală a raportului juridic litigios dedus 
judecăŃii şi nici să-i permită reclamantului să îşi aleagă o altă procedură decât cea pe are 
legiuitorul a stabilit-o, în mod imperativ, ca fiind aplicabilă într-un astfel de caz. 

Ca atare, atâta timp cât în discuŃie este un act emis în temeiul Legii nr. 188/1999 şi 
cât timp prin art. 106 alin. 1 din acest act normativ s-a stabilit, în mod imperativ, că, în cazul 
în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcŃionarul public le consideră 
netemeinice sau nelegale, acesta poate cere desfiinŃarea actului doar în condiŃiile şi în 
termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004, în mod justificat prima instanŃă a urmat 
procedura prescrisă de Legea contenciosului administrativ, părŃile neavând posibilitatea de a 
impune ca verificarea legalităŃii actului, indiferent pe ce motiv s-ar invoca, să se realizeze de 
către o altă instanŃă şi urmând o altă procedură decât cea arătată în mod imperativ în actul 
normativ care reglementează raportul juridic ce a existat între părŃile aflate în litigiu şi care 
îl guvernează din momentul încheierii lui şi până la momentul încetării acestuia, ca efect al 
eliberării din funcŃie. 

Fiind un raport juridic supuse unei legi speciale, în mod corect prima instanŃă a 
apreciat că nu sunt incidente dispoziŃiile Decretului nr. 167/1958 şi că nu are nici o 
relevanŃă faptul că, la data sesizării sale, raportul de serviciu nu mai era în fiinŃă, iar 
reclamantul nu mai avea statut de funcŃionar public, întrucât Legea nr. 188/1999 va continua 
să guverneze raporturile dintre părŃi şi după data încetării raportului de serviciu, pentru orice 
litigiu ce s-ar naşte în legătură cu acest raport, independent de modul în care reclamantul şi-
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ar denumi acŃiunea, de temeiurile de drept ce s-ar invoca, sau de perioada de timp ce ar trece 
de la momentul încetării sale. 

Este adevărat că art. 117 din Legea nr. 188/1999 stabileşte că acest act normativ se 
completează cu prevederile legislaŃiei muncii precum şi cu reglementările de drept comun 
civile administrative sau penale, după caz, dar această completare este posibilă numai în 
măsura în care acele reglementări nu contravin legislaŃiei specifice funcŃiei publice; tot 
astfel cum şi art. 28 din Legea nr. 554/2004 stabileşte că acest act normativ se completează 
cu prevederile Codului de procedură civilă doar în măsura în care ele nu sunt incompatibile 
cu specificul raporturilor de putere dintre autorităŃile publice, pe de o parte, şi persoanele 
vătămate pe de altă parte. 

În raport de acest cadru normativ, prima instanŃă a fost îndreptăŃită să califice 
cererea reclamantului ca fiind o acŃiune în contencios administrativ şi să o judece potrivit 
regulilor şi în condiŃiile stabilite, în mod imperativ, de legiuitor, prin art. 106 alin. 1 din 
Legea nr.188/1999. 

Ca atare, curtea a considerat că în mod justificat nu s-a primit cererea denumită de 
reclamant ca fiind o acŃiune în constatarea nulităŃii absolute şi s-a făcut aplicaŃiunea 
dispoziŃiilor art. 2 din Decretul nr. 167/1958, întrucât controlul legalităŃii deciziei nr. 11 din 
30 ianuarie 2007 nu se putea realiza decât de instanŃa de contencios administrativ, care 
trebuia sesizată, de cel ce consideră vătămat prin acest act administrativ, în condiŃiile şi 
termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel precum a 
stabilit în mod imperativ legiuitorul, normă care, dat fiind caracterul său special, derogatoriu 
de la dreptul comun, nu poate fi completată de nici o altă prevedere din domeniul legislaŃiei 
muncii, sau a dreptului civil, indiferent de opinia persoanelor implicate într-un astfel de 
litigiu. 

Din moment ce legiuitorul a făcut trimitere exprese la Legea nr. 554/2004, 
reclamantul era obligat, de art. 106 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, să respecte atât 
condiŃiile, cât şi termenele stabilite prin cel dintâi normativ menŃionat, printre care se 
numără cel consacrat de art. 11 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, care stabileşte că cererea ce 
are ca obiect controlul legalităŃii unui act administrativ individual, fie pe motive de 
nelegalitate, fie pe motive de nulitate, de netemeinicie, sau pentru orice alte motive, poate fi 
introdusă doar în termen de cel mult un an, socotit de la data comunicării actului contestat. 

Cum reclamantul a luat cunoştinŃă de actul a cărui nulitate a solicitat a fi constatată 
la data de 5 februarie 2007, el era în drept a cere desfiinŃarea actului până cel mai târziu la 
data de 5 februarie 2008, depăşirea acestui termen nemaiputând fi acceptată sub nici un 
motiv, din moment ce alin. 5 al art. 11 din Legea nr. 554/2004 stabileşte că termenul de un 
an este un termen de decădere. 

Drept urmare, constatând că hotărârea primei instanŃei este temeinică şi legală şi că 
reclamantul-recurent rămâne singur răspunzător de faptul de a nu-şi fi exercitat dreptul de a 
cere desfiinŃarea actului administrativ individual, emis de pârâtă în condiŃiile şi termenele 
prevăzute de Legea nr. 554/2004, singura normă de procedură aplicabilă raporturilor 
litigioase născute din exerciŃiul funcŃiei publice, curtea, în temeiul art. 312 Cod procedură 
civilă, a respins recursul promovat de reclamant, ca fiind nefondat. 

3. InformaŃii de interes public. Cadrul şi limitele în care poate fi 
utilizată această procedură pentru satisfacerea intereselor 
părŃii reclamante în litigiul ce-l are în curs cu instituŃia publică 
sesizată  

Pârâtul nu are obligaŃia de a furniza informaŃiile ce i-au fost solicitate de 
reclamant, deoarece problemele pentru care acesta din urmă îşi manifestă 
interesul au mai făcut obiectul cercetării judecătoreşti, problematica 
abordată în acŃiune fiind ridicată de recurentul-reclamant pe parcursul 
anilor, acesta confirmând că a primit răspunsuri la petiŃiile formulate, dar 
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criticând faptul că acele răspunsuri nu rezolvă în mod punctual 
chestiunile indicate. 

Decizia nr. 637/C.A. din 15 noiembrie 2010 

Legea nr. 544/2001 

Prin sentinŃa nr. 127/CA/ din 16 februarie 2010, Tribunalul Iaşi a respins acŃiunea 
formulată de reclamantul G.N., în contradictor cu pârâtul Inspectoratul General de PoliŃie 
Român[. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că reclamantul a chemat în 
judecată pe pârât pentru ca acesta să fie obligat să-i comunice câŃi agenŃi de poliŃie, 
absolvenŃi a unor instituŃii de învăŃământ superior, cu diplomă de licenŃă, au fost trecuŃi în 
corpul ofiŃerilor, în baza unor hotărâri judecătoreşti, numărul hotărârii judecătoreşti numărul 
dosarului, şi denumirea instanŃei care le-a pronunŃat, precum şi unităŃile de poliŃie de care 
aparŃineau respectivii agenŃi de poliŃie; şi că prin adresa nr. 2040/RR din 1.06.2009, 
reclamantului i s-a comunicat că datele solicitate la pct. 1 şi 2 al petiŃiei nu fac parte din 
categoria informaŃiilor publice. 

Raportându-se la prevederile art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 544/2001, prima 
instanŃă a apreciat că datele solicitate de reclamant nu fac parte din categoria informaŃiilor 
de interes public şi că orice comunicare de date statistice comportă parcurgerea unei 
proceduri speciale, având în vedere că, potrivit prevederilor Anexei 2 la Ordinul M.I. nr. 
S/289/17.09.2003, situaŃiile şi datele centralizatoare privind personalul ministerului sunt 
clasificate la nivelul „secret de serviciu” fapt pentru care, conform art. 12 lit. a din citata 
lege, ele sunt excluse de la accesul liber al cetăŃenilor; reŃinându-se totodată că solicitarea de 
date referitoare la cazurile litigioase, în care a fost implicat pârâtul, nu se regăseşte printre 
cele incluse în categoria informaŃiilor de interes public. 

Împotriva acestei sentinŃe a introdus recurs reclamantul G.N., care critică hotărârea 
primei instanŃe pe motiv că nu s-a precizat temeiul legal pe baza căruia s-a considerat că 
informaŃiile cerute la pct. 1 şi 2 din acŃiune nu fac parte din categoria informaŃiilor de interes 
public, că s-a ignorat faptul că toate propunerile de avansare ca ofiŃer se fac de către 
instituŃia pârâtă, neinteresând în acest caz cine emite ordinul de numire, că se impunea 
declasificarea informaŃiilor clasificate, în cazul în care acest lucru era necesar pentru 
soluŃionare cauzei, că nu orice situaŃie statistică sau centralizatoare poate fi exclusă de la 
accesul la informaŃii şi că oricât de mare ar fi fost volumul de muncă necesar pentru 
colectarea acestor informaŃii nu se justifica respingerea cererii sale, în condiŃiile în care, 
conform instrucŃiunilor M.A.I. nr. 1111/2005, pârâtul era obligat să Ńină evidenŃa proceselor 
şi instanŃelor la care era chemat; solicitându-se admiterea recursului, cu precizarea că, în caz 
de refuz al comunicării informaŃiilor solicitate, va face o altă plângere la CEDO, 
menŃinându-şi totodată pretenŃiile pentru plata de daune morale şi materiale. 

Intimatul, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului, pe motiv că datele şi 
situaŃiile referitoare la personalul Ministerului de Interne sunt clasificate şi nu pot face 
obiectul unei solicitări întemeiate pe Legea nr. 544/2001. 

În vederea soluŃionării cauzei de faŃă, Curtea a dispus ataşarea dosarelor nr. 
139/45/2009, nr. 8097/99/2009 şi nr. 353/45/2007. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile , Curtea a constatat că cererea reclamantului, întemeiată pe 
dispoziŃiile Legii nr. 544/2001, vizează obŃinerea de informaŃii în legătură cu numărul şi 
condiŃiile în care subofiŃeri sau agenŃi de poliŃie, absolvenŃi a unor instituŃii de învăŃământ 
superior, cu diplomă de licenŃă, au fost trecuŃi în corpul ofiŃerilor de poliŃie, conform 
prevederilor Legii nr. 80/1995 şi respectiv Legii nr. 360/2002, la propunerea I.G.P.R. sau în 
baza unor hotărâri judecătoreşti irevocabile. 

Această cerere este urmarea faptului că reclamantul , care îndeplineşte funcŃia de 
agent şef principal de poliŃie în cadrul PoliŃiei Transporturi Iaşi, a solicitat, prin raportul 
întocmit la data de 24.02.2006, să i se aprobe ocuparea unei funcŃii de ofiŃer, din funcŃiile de 
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ofiŃer rămase neocupate la SecŃia regională de poliŃie transporturi Iaşi, prin valorificarea 
notei obŃinute la concursul organizat de I.G.P.R. în perioada 20-22 februarie 2006 şi a 
faptului că cererea i-a fost respinsă, reclamantul considerându-se astfel „discriminat faŃă de 
agenŃii de poliŃie care au fost declaraŃi admişi cu note mai mici faŃă de nota obŃinută de 
subsemnatul sau cu aceeaşi notă cât am avut eu la concurs”. 

Plecând de la această pretinsă discriminare, reclamantul , prin cererea înregistrată la 
Curtea de Apel Iaşi sub nr. 139/45/2009, a solicitat ca pârâŃii Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative, Inspectoratul General al PoliŃiei Române şi Inspectoratul de 
PoliŃie al JudeŃului Iaşi să fie obligaŃi să îl promoveze în corpul ofiŃerilor de poliŃie, cerere 
ce i-a fost respinsă prin sentinŃa nr. 79/CA/ din 11 mai 2009, hotărâre ce a fost menŃinută de 
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, prin decizia nr. 1246 din 4 martie 2010; după ce, aceeaşi 
instanŃă, prin decizia nr. 3875 din 4 noiembrie 2008, a respins recursul declarat de 
Gavriloaia Neculai împotriva sentinŃei nr. 15/CA/din 28 ianuarie 2008 a CurŃii de Apel Iaşi, 
reŃinând că „refuzul pârâŃilor de a-l încadra automat, fără concurs, în corpul ofiŃerilor de 
poliŃie nu constituie o încălcare a dreptului la promovarea profesională, nefondate fiind şi 
criticile vizând pretinsul tratament discriminatoriu la care a fost supus, în legătură cu 
exercitarea acestui drept”. 

Curtea a constatat de asemenea că, prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr. 
8097/99/2009, reclamantul a solicitat, în contradictor cu pârâtul Ministerul AdministraŃiei şi 
Internelor, în temeiul Legii nr. 544/2001, ca acesta să fie obligat să-i comunice nu mai puŃin 
de 14 categorii de informaŃii, considerate a fi de interes public, concentrate pe chestiunea 
trecerilor de subofiŃeri şi agenŃi de poliŃie în corpul ofiŃerilor de poliŃie, operate în decursul 
timpului, şi că, prin sentinŃa nr. 310/CA/ din 1 aprilie 2010, această cerere a fost respinsă, 
hotărârea fiind menŃinută de către Curtea de Apel Iaşi, care, prin decizia nr. 454/CA/din 13 
septembrie 2010, a respins recursul promovat de reclamant. 

În raport de această situaŃie de fapt, se constată că prin acŃiunea de faŃă nu se face 
altceva decât să se reia sub o altă formă chestiuni ce au făcut obiectul unor judecăŃi 
anterioare, asupra cărora Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie s-a pronunŃat prin decizii 
irevocabile, şi că ceea ce se urmăreşte de fapt prin noul demers judiciar nu este realizarea 
dreptului la informaŃie, ci obŃinerea de date şi informaŃii prin a căror interpretare să se poată 
relua judecata cauzelor ce au fost soluŃionate în mod irevocabil, fapt pentru care Curtea a 
cercetat recursul de faŃă Ńinând cont şi de soluŃiile evocate anterior, prin raportare la obiectul 
acŃiunii şi la temeiul de drept pe care aceasta se întemeiază. 

Din această perspectivă, se constată că finalitatea urmărită de reclamant , prin 
acŃiunea de faŃă, este aceea de a obŃine o imagine completă şi detaliată a situaŃiilor în care 
pârâtul, din proprie iniŃiativă , sau în urma unor hotărâri judecătoreşti definitive, a procedat 
la trecerea unor subofiŃeri sau agenŃi de poliŃie în corpul ofiŃerilor de poliŃie, pentru a 
dovedi, atât în cadrul procedurilor judiciare aflate în curs, sau într-o nouă procedură, că în 
mod nejustificat autorităŃile competente refuză să ia în considerare cererea sa de a fi trecut 
în corpul ofiŃerilor de poliŃie, deşi este licenŃiat , din anul 2001, în ştiinŃe juridice şi are un 
master în domeniul dreptului european. 

Acestei solicitări, întemeiate pe Legea 544/2001 pârâtul –intimat îi opune însă 
prevederile Ordinului nr. S/389/17.09.2003 al Ministerului de Interne, prin care s-a aprobat 
Ghidul de clasificare a informaŃiilor în Ministerul de Interne , precum şi Lista cu 
informaŃiile secrete de serviciu în Ministerul de Interne, act de reglementare ce intră sub 
incidenŃa Legii nr. 182/2002 privind protecŃia informaŃiilor, şi prin care se stabileşte că 
datele referitoare la personalul ministerului sunt clasificate la nivelul „Secret de serviciu” şi 
prin urmare sunt exceptate de la accesul liber al cetăŃenilor la informaŃii. 

În atare situaŃie, Curtea, raportându-se atât la dispoziŃiile art. 12 lit. a şi d din Legea 
nr. 544/2001, dar şi la prevederile art. 173 pct. 2 Cod procedură civilă, a apreciat că în mod 
justificat prima instanŃă a reŃinut că pârâtul nu are obligaŃia de a furniza informaŃiile ce i-au 
fost solicitate de către reclamant, cu atât mai mult cu cât problemele pentru care acesta din 
urmă îşi manifesta interesul au mai făcut obiectul cercetării judecătoreşti, pe parcursul 
soluŃionării acŃiunilor înregistrate sub nr. 139/45/2009 şi nr. 353/45/2007 la Curtea de Apel 
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Iaşi. 
Întrucât problematica abordată prin acŃiunea de faŃă a mai fost ridicată de către 

recurent pe parcursul anilor şi dat fiind faptul că aceasta confirmă că a primit răspunsuri la 
petiŃiile formulate, dar critică faptul că acele răspunsuri nu rezolvă în mod punctual 
problematica abordată, Curtea a apreciat că cererile repetate ale acestuia trebuiau tratate prin 
prisma dispoziŃiilor art. 10 alin. 2 din O.G. nr. 27/2002, considerând lipsit de relevanŃă în 
acest caz numărul întrebărilor puse sau modul în care au fost ele formulate, atâta timp cât 
toate converg spre aceeaşi finalitate, respectiv de a demonstra refuzul nejustificat de 
promovare a sa în raport cu alte cereri de trecere în corpul ofiŃerilor de poliŃie, că au fost 
soluŃionate favorabil, pe parcursul anilor. 

Întrucât întreaga această problematică a făcut obiectul examinării instanŃelor 
judecătoreşti, pronunŃându-se mai multe hotărâri irevocabile, Curtea a considerat că ea nu 
mai poate fi readusă în discuŃie, pe calea ocolită a Legii nr. 544/2001, întrucât , pe de o 
parte, datele solicitate sunt excluse de la accesul liber la informaŃii, iar pe de altă parte 
pentru că dreptul la petiŃie nu poate fi folosit ca vector în rezolvarea situaŃiei conflictuale ce 
opune pe reclamant autorităŃilor administrative cu care el se află în raporturi de serviciu şi 
care s-au pronunŃat anterior asupra condiŃiilor în care el poate accede în corpul ofiŃerilor. 

Ca atare, constatând că hotărârea primei instanŃe este temeinică şi legală, Curtea, în 
temeiul art. 312 Cod procedură civilă, a respins recursul promovat de reclamant, ca fiind 
nefondat. 

4. Închiriere locuinŃă realizată din fonduri publice. CondiŃii cerute 
pentru repartizarea acestora  

Nefăcându-se dovada, credibilă, că în apartamentul în litigiu au locuit nouă 
persoane, în mod continuu, înregistrate ca atare la asociaŃia de 
proprietari, persoane pentru care s-au achitat cheltuielile de întreŃinere 
corespunzătoare, prima instanŃă nu avea suportul probator necesar 
pentru a acorda reclamantei 9 puncte pentru subcriteriul 1.3. SuprafaŃa 
locuibilă deŃinută, atâta timp cât nimic nu justifică afirmaŃia că în 
locuinŃa de 82,4 mp ar fi locuite (şi nu doar declarat domiciliul) nouă 
persoane, cărora le-ar fi revenit, prin aplicarea algoritmului stabilit prin 
Anexa la H.C.L. nr. 58/2008, o suprafaŃă locuibilă cuprinsă între 8 mp 
până la 12 mp de persoană, pentru a-i recunoaşte celei în cauză dreptul 
de a primi 9 puncte pentru acest subcriteriu. 

 

Decizia nr. 660/C.A. din 22 noiembrie 2010  

Legea nr. 152/1998  

Prin sentinŃa nr.205/CA din 21 iunie 2010, Tribunalul Vaslui a admis, în parte, 
cererea formulată de reclamanta C.E., în contradictoriu cu pârâŃii Consiliul Local Negreşti, 
Comisia socială de analiză a cererilor de locuinŃă ANL din cadrul Consiliului Local 
Negreşti, B.C.-E. şi alte 46 de persoane fizice, dispunând anularea parŃială a raportului nr. 
7914 din 15.10.2009, emis de pârâta Comisia socială de analiză a cererilor de LocuinŃă 
ANL, în ceea ce priveşte propunerea pârâtei B.C.-E. pentru repartizarea unei locuinŃe 
sociale ANL, situată în Negreşti, str. P. nr. 2B, destinată închirierii, anularea parŃială a art. l 
din Hotărârea nr. 80, emisă la data de 16.10.2009, de către pârâtul Consiliul Local Negreşti 
şi a poziŃiei 36 din anexa la această hotărâre, în ceea ce priveşte repartizarea unei locuinŃe 
sociale ANL, situată în Negreşti, str. P. nr. 2B, destinată închirierii, pârâtei B.C.-E., precum 
şi repartizarea unei locuinŃe sociale ANL, destinată închirierii, situată în Negreşti, str. P. nr. 
2B, reclamantei C.E.. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că, prin raportul Comisiei sociale 
de analiză a cererilor de locuinŃă ANL, încheiat la data de 15.10.2009, înregistrat sub nr. 
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7914/15.10.2009, au fost analizate şi punctate un număr de 78 de cereri de acordare locuinŃă 
ANL care fuseseră în prealabil selectate, funcŃie de condiŃiile prevăzute de H.C.L. nr. 
58/2008, stabilindu-se ordinea descrescătoare a acestora, în funcŃie de punctajul primit, 
precum şi lista celor 36 de solicitanŃi care erau îndreptăŃiŃi să li se atribuie cele 36 locuinŃe 
existente în oraşul Negreşti, având un punctaj cuprins între 40 şi 55 de puncte, şi că, în urma 
acestei operaŃiuni, reclamanta C.E. a obŃinut un punctaj de. 36 de puncte. 

ReŃinând că lista celor 36 de persoane, cărora urma sa li se atribuise locuinŃe ANL, 
fost aprobată de Consiliul Local Negreşti, prin hotărârea nr. 80 din 16 octombrie 2009, 
prima instanŃă, raportându-se la prevederile H.C.L. nr. 592/2006 pentru constituirea 
Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinŃă şi la H.C.L. nr. 59/2008 pentru aprobarea 
criteriilor de repartizare a acestui tip de locuinŃe, a apreciat că problema de drept adusă în 
discuŃie este aceea de a se stabili dacă punctajul acordat reclamantei, totalizând 36 de 
puncte, este corect, şi a se aprecia daca, în ipoteza în care acesteia i se cuvenea un punctaj 
mai mare, reclamanta ar fi îndreptăŃită să i se repartizeze o locuinŃă socială, încadrându-se, 
raportat la punctaj, în rândul celor 36 de solicitanŃi cu punctajul cel mai mare . 

Constatând că nimeni nu contestă cele 36 de puncte, recunoscute reclamantei de 
către Comisia pârâtă, prima instanŃa a apreciat că acestea se consideră a fi corect acordate, 
fapt ce face de prisos analizarea criteriilor necontestate, reŃinându-se spre examinare doar 
criticile referitoare la omisiunea de a se acorda celei in cauză 9 puncte pentru criteriul 1. 
situaŃia locativă, subcriteriu1 1.3 suprafaŃa locuibilă deŃinută (cu chirie, tolerat în spaŃiu 
(mp/locatar), precum şi 5 puncte pentru criteriul 2 starea civilă actuală, subcriteriul 2.2 
număr de persoane în întreŃinere, lit. a) copii 2 - 3 puncte, lit. b) alte persoane, indiferent de 
numărul acestora - 2 puncte. 

În ceea ce priveşte critica referitoare la omisiunea Comisiei de a analiză şi de a se 
acorda reclamantei 9 puncte pentru criteriul 1, situaŃia locativă, prima instanŃă a reŃinut că, 
din ancheta socială efectuată în cadrul procedurii de repartizare în discuŃie, rezultă că 
reclamanta C.E. locuieşte în apartamentul situat în Negreşti, str. U. bl. F1, sc. B, et. 3, ap. 5, 
deŃinut de părŃii săi, C.C. şi C.A., având o suprafaŃă locuibilă de 82,4 mp, împreună cu alte 8 
persoane, şi că, raportat la numărul de persoane ce locuiesc în imobil şi la calitatea de tolerat 
în spaŃiu a reclamantei, acesteia trebuiau să-i fie acordate, pe lângă cele 36 de puncte, încă 9 
puncte, adică în total 45 de puncte. 

Prima instanŃă a înlăturat totodată susŃinerile pârâŃilor referitoare la faptul că tatăl 
reclamantei mai deŃine o proprietate în satul V.P., comuna T., constând într-o casă de locuit 
în suprafaŃa de 103,00 mp, şi că, în acest fel, reclamanta ar deŃine o suprafaŃă mai mare 
decât cea de 18 mp/locatar, până la care se acordă puncte, considerând ca fiind semnificativ 
faptul că menŃiunile din cuprinsul anchetei sociale depusă de pârâŃi, la ultimul termen de 
judecată, sunt contrazise de conŃinutul anchetelor sociale efectuate pe parcursul procedurii 
de atribuire a locuinŃelor, şi că punctele trebuie acordate doar în funcŃie de situaŃia locativă 
existentă în apartamentul situat în Negreşti şi nu şi funcŃie de suprafaŃa locativă a casei pe 
care tatăl reclamantei o deŃine în proprietate în satul V.P., întrucât reclamanta nu locuieşte în 
mod efectiv în acest imobil. 

În ceea ce priveşte critica ce se aduce modului de punctare a criteriului 2, 
subcriteriul 2.2., prima instanŃa a reŃinut că aceasta este neîntemeiată întrucât, pe de o parte, 
cei doi fraŃi ai reclamantei nu pot fi încadraŃi în categoria „copii”, pentru a i se acorda 3 
puncte, iar pe de altă parte, pentru că simpla declaraŃie notarială, dată de aceasta, nu este 
suficientă pentru a se reŃine că cei în cauză se află în întreŃinerea exclusivă a reclamantei, 
pentru a putea beneficia de alte 2 puncte, acordate pentru acest subcriteriu. 

Ca urmare, constatând că reclamantei C.E. ar fi trebuit să-i fie acordate în total 45 de 
puncte, că, în raport de acest punctaj, ea ar fi trebuit să se afle la poziŃia 22, în ordinea 
descrescătoare, funcŃie de punctajul obŃinut, din cele 36 de cereri admise, prima instanŃă a 
apreciat că în mod eronat Comisia a propus repartizarea către pârâta B.C.-E., situată la 
poziŃia 36 din listă, cu un punctaj de doar 40 de puncte, a unei locuinŃe sociale, deoarece, în 
condiŃiile arătate, aceasta ar fi trebuit să ocupe poziŃia 37 din lista finală, ultima locuinŃă, 
respectiv cea de a 36-a, trebuind să fie atribuită pârâtei A.C., considerente pentru care s-a 
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concluzionat că, în mod nelegal, s-a dispus repartizarea către pârâta B.C.-E. a unei locuinŃe 
ANL, pentru închiriere, procedându-se, pe cale de consecinŃă, la anularea actelor 
administrative contestate, în această parte. 

Împotriva acestei sentinŃe au introdus recurs pârâtele Comisia de analiză a cererilor 
de acordare a unei locuinŃe din fonduri A.N.L. Negreşti şi B.C.-E., care critică hotărârea 
primei instanŃe pe motiv că nu au fost avute în vedere dispoziŃiile Hotărârii nr. 592/2006 că 
a fost ignorată situaŃia reală locativă a reclamantei, şi că au fost depăşite limitele puterii 
judecătoreşti atunci când s-a dispus anularea poziŃii nominale a numitei B.C.-E. şi 
repartizarea unei locuinŃe sociale ANL reclamantei. 

Intimata C.E., prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursurilor introduse de cele 
două pârâte, pe considerentul că motivele invocate nu se regăsesc printre cele prevăzute de 
art. 304 Cod procedură civilă, susŃinându-se totodată că nici o dispoziŃie legală nu 
reglementează în sensul că repartizarea unei locuinŃe este de competenŃa exclusivă a 
comisiei şi că instanŃa nu era în drept să ia măsurile necesare în vederea asigurării dreptului 
său subiectiv, aceasta din urmă având plenitudine de control, în condiŃiile în care 
repartizarea locuinŃei apare ca o consecinŃă firească a recunoaşterii dreptului la un punctaj 
superior celui stabilit de comisie. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile. Curtea a constatat că prezentul control de legalitate nu poate 
depăşi limitele investirii, care se referă în mod explicit la soluŃia de respingere a contestaŃiei 
formulată de reclamantă, prin cererea înregistrată sub nr. 7986/19.10,2009, act prin care, 
după reanalizarea dosarului Comisiei, s-a stabilit punctajul final totalizând 36 de puncte, 
punctaj pe baza căruia, prin Hotărârea nr. 80 din 16.10.2009, Consiliul Local Negreşti a 
aprobat Lista de repartizare a locuinŃelor ANL destinate închirierii, contestată prin acŃiune. 

Având în vedere soluŃia primei instanŃele, de înlăturare a criticilor referitoare la 
neacordarea unui număr de 5 puncte pentru criteriul 2, subcriteriul 2.2, nu a fost contestată 
de nici una din părŃi, Curtea s-a rezumat, în exercitarea controlului judiciar, doar la 
verificarea modului de evaluare a criteriului 1, situaŃia locativă, subcriteriul 1.3, suprafaŃa 
locuibilă deŃinută, control exercitat în condiŃiile stabilite de art. 304 ind. 1 Cod procedură 
civilă, care permite o examinare a cauzei sub toate aspectele.  

Din această perspectivă, Curtea a constatat că în realizarea unuia din dezideratele 
pentru care a fost adoptată Legea nr. 152/1998 şi emisă H.G. nr. 962/2001, cu modificările 
ulterioare, respectiv acela al executării de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii, trebuia 
să se plece de la situaŃia locativă reală a solicitanŃilor şi nu de la o însumare mecanică a 
punctelor acordate pentru îndeplinirea criteriilor stabilite de autorităŃile locale competente, 
cum este cazul celor prevăzute prin H.C.L. nr. 58/2008, plecându-se de la date şi acte 
insuficient coroborate. 

Că situaŃia locativă reală a solicitanŃilor trebuia să constituie unul din principalele 
criterii pe baza căruia urma să se stabilească ordinea de prioritate, de către Comisia 
desemnată in acest scop, o dovedeşte chiar conŃinutul Notei aflată la subsolul capitolului B 
"Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj", punctul 1.3 "SuprafaŃa locuibilă deŃinută” din 
Anexa la H.C.L. nr. 58/2008, notă în cuprinsul căreia se menŃionează că: "În cazul celor 
toleraŃi în spaŃiu, toată suprafaŃa locativă a imobilului se împarte la numărul total al 
locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinŃă, 
dar care locuiesc în acelaşi imobil". 

Or, atâta timp cât emitentul actului de reglementare a prevăzut, în mod explicit, că, 
la stabilirea punctajului corespunzător criteriului "suprafaŃa locuibilă deŃinută", s-a luat în 
calcul numărul persoanelor care "locuiesc în acelaşi imobil", deci cele care gospodăresc în 
mod efectiv în apartamentul în cauză şi nu persoanele care au declarat, în decursul timpului, 
că au domiciliul în oraşul Negreşti, str. U., blocul FI, sc. G, ap.5, judeŃul Vaslui, Curtea a 
apreciat că cererea reclamantei trebuia examinată exclusiv în funcŃie de numărul persoanelor 
care, de la data formulării cererii de atribuire a unei locuinŃe şi până la data soluŃionării 
acesteia, au locuit, în mod real şi continuu, în acel imobil, excluzându-se din calcul orice 
alte elemente ce nu aveau legătură cu condiŃia "locuirii", simpla menŃiune referitoare la 
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domiciliu nefiind sinonimă, în acest caz, termenului de "locatar" sau sintagmei "care 
locuiesc în acelaşi imobil", mai ales că, în cauză, parte din membrii familiei C. sunt majori, 
căsătoriŃi, sau lucrează (temporar) în străinătate, astfel precum însăşi reclamanta recunoaşte, 
în mod indirect. 

Este adevărat că, n cauză, au fost întocmite mai multe anchete sociale, de către 
personalul abilitat din cadrul serviciilor Consiliului Local Negreşti, şi că, în parte, conŃinutul 
acestora este diferit de la o lucrarea la alta. 

Chiar şi în aceste condiŃii, în care verificările efectuate se rezumă la o înşiruire a 
persoanelor ce poartă numele C., precum este cazul anchetei aflate la dosarul de fond, datată 
8 iulie 2003, din care ar rezulta că în apartamentul respectiv locuiesc nu mai puŃin de 13 
persoane, acest fapt nu era de natură să conducă prima instanŃă la concluzia că ceea ce a 
susŃinut reclamanta-intimată corespunde realităŃii, având în vedere că în ancheta socială 
înregistrată sub nr. 1757 din 17.09.2009, efectuată de Serviciul Public de AsistenŃă Socială 
şi ProtecŃia Copilului din cadrul Consiliului Local Negreşti, referitoare la C.S., persoană pe 
care reclamanta pretinde că o are în întreŃinere, C.E. nici nu este măcar menŃionată în 
rubrica "AlŃii membri ai familiei", al căror număr total ar fi, potrivit acestui înscris, de şapte 
persoane, şi nu de nouă persoane, cum se menŃionează în ancheta sociala aflată la dosarul de 
fond. 

În atare situaŃie, în condiŃiile în care reclamanta nu a produs nici o dovadă pertinentă 
şi concludentă, emanând de la asociaŃia de proprietari din care face parte blocul F 1 din str. 
U., din care să rezulte că, de la data de 13 septembrie 2007 (data depunerii cererii de 
atribuire a unei locuinŃe) şi până la data emiterii H.C.L. nr. 80/2009, a cărei anulare se cere, 
în apartamentul 5, proprietatea soŃilor C.C. şi A., au locuit noua persoane, şi că pentru toate 
acestea au fost achitate cheltuielile de întreŃinere comune stabilite lună de lună, conform 
listelor de plată întocmite de către respectiva asociaŃie, Curtea a apreciat că prima instanŃă 
trebuia să dea eficienŃă probelor administrate de pârâŃi, şi nu faptului că la dosar au fost 
depuse copiile cărŃilor de identitate ale mai multor persoane, având numele de familie C., în 
cuprinsul cărora se menŃioneazăcă ele îşi au domiciliul în locaŃia menŃionată, dar nu şi că 
locuiesc, în prezent, în acel apartament. 

În aceste condiŃii, în care chiar prima instanŃă a înlăturat susŃinerile reclamantei 
referitoare la faptul că ar avea în întreŃinere nu mai puŃin de trei persoane, respectiv pe fraŃii 
C.M. şi C.N. şi pe sora sa C.S., prima instanŃă trebuia să dea eficienŃă relaŃiilor furnizate de 
alte autorităŃi competente, precum este cazul adresei PoliŃiei Municipiului Iaşi nr. 527991 
din 14.09.2010, în care se consemnează că C.V. este plecat în Spania, de doi ani, iar soŃia 
acestuia, C.C.-S., împreună cu fiul său, C.C.-V., locuiesc efectiv în Iaşi, str. ł. nr. 9A, ap. 
34 şi respectiv adresei nr. 301930/22.10.2010 a PoliŃiei oraşului Negreşti, în cuprinsul căreia 
se consemnează că C.E. nu locuieşte efectiv în apartamentul situat pe str. U., bl. FI, şi că la 
această adresă apartamentul fiind nelocuit de mai mult timp, cea în cauză locuind într-un 
apartament ce aparŃine fratelui său, situat în oraşul Negreşti, str. M.S. bloc 7 sc. B et. 3. 

InformaŃiile furnizate de organele de poliŃie se coroborează, în modul cel mai 
evident şi categoric, cu situaŃia furnizării utilit ăŃilor la apartamentul în care reclamanta 
pretinde locuiesc nu mai puŃin de 9 persoane, din familia C., dovezi dintre care se detaşează, 
ca valoare probantă, facturile de energie electrică, din care rezultă că la respectiva adresă se 
înregistrează, pe parcursul anilor 2009 – 2010, un consum total de doar 61 kw, deşi se 
pretinde că cei în cauză deŃineau frigider şi televizor, precum şi respectiv fişa contabilă 
pentru consumul de apă, din care rezultă că, în perioada 01.01.2008 – 30.11.2010, situaŃia 
cheltuielilor cu serviciile de apă-canal a totalizat suma de 12,66 lei, date ce reflectă, mai 
mult decât convingător, faptul că consumurile menŃionate nu puteau fi realizate nici măcar 
de o singură persoană, pe parcursul a doi ani, dacă ar fi locuit în mod permanent în acel 
imobil, şi cu atât mai mult de nouă persoane, care ar fi trebuit să plătească cheltuieli de 
întreŃinere cu mult superioare celor facturate, lună de lună, pe numele lui C.C.. 

Nefăcându-se dovada, credibilă, că în apartamentul situat în str. U., blocul F1, au 
locuit, de la data de 13 septembrie 2007 şi până în prezent, nouă persoane, în mod continuu, 
înregistrate ca atare la asociaŃia de proprietari, persoane pentru care s-au achitat cheltuielile 
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de întreŃinere corespunzătoare, Curtea a apreciat că prima instanŃă nu avea suportul probator 
necesar pentru a acorda reclamantei 9 puncte pentru subcriteriul 1.3. SuprafaŃa locuibilă 
deŃinută, atâta timp cât nimic nu justifică afirmaŃia că în locuinŃa de 82,4 mp, proprietatea 
lui C.C. şi A., ar fi locuite (şi nu doar declarat domiciliul) nouă persoane, cărora le-ar fi 
revenit, prin aplicarea algoritmului stabilit prin Anexa la H.C.L. nr. 58/2008, o suprafaŃă 
locuibilă cuprinsă între 8 mp până la 12 mp de persoană, pentru a-i recunoaşte celei în cauză 
dreptul de a primi 9 puncte pentru acest subcriteriu. 

În lipsa evocatei dovezi, Curtea a apreciat că soluŃia dată de autoritatea 
administrativă competentă contestaŃiei formulate împotriva neacordării nici unui punct 
pentru subcriteriul "SuprafaŃa locuibilă" este corectă şi că în mod nejustificat prima instanŃă 
a procedat la anularea actelor contestate, în această parte, drept pentru care, în temeiul art. 
312 Cod procedură civilă, recursul pârâŃilor a fost admis. 

Pe cale de consecinŃă, modificându-se în parte hotărârea atacată, Curtea a respins 
acŃiunea în anulare introdusă de reclamanta C.E., în contradictoriu cu Consiliul Local 
Negreşti, Comisia de analiză a cererilor de acordare a unei locuinŃe din fonduri A.N.L. şi 
persoanele fizice menŃionate în Anexa la H.C.L. nr. 80/2009; considerând, totodată, că nu 
era de competenŃa instanŃei de contencios administrativ să decidă cărei persoane ar fi trebuit 
să i se respingă cererea de acordare a unei locuinŃe, în ipoteza admiterii acŃiunii, având în 
vedere că o atare operaŃiune ar fi presupus reanalizarea tuturor cererilor şi repartizarea 
locuinŃelor nu doar funcŃie de criteriile aprobate, dar şi funcŃie de câte camere avea fiecare 
unitate locativă în parte şi de situaŃia particulară a fiecărui solicitant în parte. 

5. ObligaŃia respectării cu maximă stricteŃe a cererilor impuse prin 
documentaŃia întocmită de instituŃia achizitoare  

SoluŃia adoptată de Consiliu este în deplină concordanŃă cu dispoziŃiile OUG 
nr. 34/2006 şi că cerinŃa de a se prezenta un angajament de susŃinere în 
formă autentică este perfect legală, corespunzătoare documentaŃiei de 
atribuire întocmită, cerinŃe justificată pe deplin de valoarea şi 
complexitatea contractului ce urmează a fi atribuit, care nu poate fi lăsat 
la voia „interpretărilor” declarantului, în condiŃiile în care declaraŃia ar 
fi trebuit să vină, în mod explicit, din partea societăŃii comerciale 
susŃinătoare, organizată ca societate cu răspundere limitată şi nu a unei 
persoane fizice, chiar dacă aceasta şi-a declinat calitatea de 
reprezentant/administrator. 

 

Decizia nr. 706/C.A. din 6 decembrie 2010 

O.U.G. nr. 34/2006  

Prin decizia nr. 5349/434C7/5680/5687 din 19 octombrie 2010, Consiliul NaŃional 
de SoluŃionare a ContestaŃiilor a respins contestaŃia formulată de către SC „Antrepriza 
L.D.P.” S.A. Iaşi şi de către P.H. S.L. Madrid, în contradictoriu cu Consiliul JudeŃean Iaşi, 
ca nefondată, precum şi contestaŃia formulată de către SC „V.C.” SA Bucureşti, dispunând 
continuarea procedurii de atribuire. 

Pentru a se pronunŃa astfel, organul administrativ-jurisdicŃional a reŃinut că, prin 
contestaŃia formulată, se contestă rezultatul procedurii, criticându-se decizia luată de 
autoritatea contractantă cu privire la oferta depusă de primii doi contestatori, aflaŃi în 
asociere, că, în raportul procedurii nr. 9139/26.08.2010, referitoare la oferta depusă de 
aceştia, Consiliul JudeŃean a precizat toate demersurile efectuate în urma Deciziei C.N.S.C. 
nr. 4185/347C7/4043 din 10.08.2010, şi anume solicitarea de clarificări legate de 
îndeplinirea cerinŃei privind accesul la linii de credit sau disponibilitatea resurselor 
financiare necesare pentru executarea lucrărilor, informaŃii suplimentare legate de 
„personalul cheie”, de „experienŃa similară”, precum şi solicitarea privind prezentarea de 
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către asocierea în discuŃie a unui angajament fer,, în formă autentică, al SC „A.M.C.C.” 
SRL Dorohoi, cu respectarea clauzelor conŃinute în Anexa 20. 

S-a mai reŃinut că, în urma primirii răspunsului la clarificările solicitate, autoritatea 
contractantă a consemnat, în raportul procedurii nr. 9139/26.08.2010, faptul că ofertantul 
AsociaŃia şi „Antrepriza L.D.P.” SA Iaşi & P.H. SL nu a prezentat, în cadrul documentelor 
depuse iniŃial, şi nici nu a transmis, urmare solicitării autorităŃii contractante, angajamentul 
ferm încheiat în formă autentică al susŃinătorului SC „A.M.C.C.” SRL Dorohoi, prin care 
acesta confirmă faptul că va pune la dispoziŃia ofertantului/candidatului resursele tehnice şi 
profesionale invocate, drept pentru care comisia a constatat că AsociaŃia menŃionată nu 
îndeplineşte cerinŃa autorităŃii contractante, stabilită prin documentaŃia de atribuire, de 
prezentare a angajamentului susŃinătorului în formă autentică. 

Consiliul a reŃinut de asemenea că, prin adresa înregistrată la Consiliul JudeŃean Iaşi 
sub nr. 9027/24.08.2010, AsociaŃia a transmis, din proprie iniŃiativă, fără a primi o solicitare 
în acest sens de la comisia de evaluare, declaraŃia autentificată a reprezentantului egal al SC 
„A.M.C.C.” SRL Dorohoi, înregistrată la nr. 314/2.04.2010, în copie certificată, conform cu 
originalul, solicitând Consiliului judeŃean Iaşi ca n procedura de reevaluare a ofertelor să 
aveŃi în vedere declaraŃia mai sus arătată”, şi că prin acest demers, ofertantul contestator 
demonstrează că la data deschiderii ofertelor, 12.02.2010, nu îndeplinea cerinŃa autorităŃii 
contractante, documentul fiind autentificat la data de 02.04.2010; comisia hotărând în aceste 
condiŃii că oferta depusă de AsociaŃia SC „Antrepriza L.D.P.” SA Iaşi & P.H. SL este 
inacceptabilă, în temeiul dispoziŃiilor art. 36 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006, drept pentru care, 
conform art. 81 din H.G. nr. 925/2006, aceasta a fost declarată respinsă. 

Consiliul având în vedere că, în documentaŃia de atribuire şi în fişa de date a 
achiziŃiei, autoritatea contractantă a prevăzut la capitolul 4.4. „Capacitate tehnică şi / sau 
profesională”, punctul 4.4.6 „Fişa experienŃei similare”, ca ofertantul să facă dovada că a 
finalizat cu succes, în ultimii 5 ani, cel puŃin un contract de lucrări de construcŃie în 
domeniul infrastructurii de transport rutier, în care a executat cel puŃin un pod nou, şi că 
ofertantul contestator de depus „Angajamentul (Acord) de susŃinere” nr. 1/01.02.2010, dat 
de SC „A.M.C.C.” SRL Dorohoi, dar nu în formă autentică, şi că nu s-a dat curs adresei nr. 
20802.03.2010, prin care autoritatea contractantă solicită prezentarea angajamentului de 
susŃinere încheiat în formă autentică, acesteia fiindu-i prezentat un înscris, având 
nr.77/09.02.2010, intitulat „Angajament privind susŃinerea tehnică şi profesională a 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici”, dar care nu era în formă 
autentică, cum fusese solicitat, şi cum este prevăzut la art. 190 alin. 2 din O.U.G. nr. 
34/2006, a apreciat că demersul autorităŃii contractante, de respingere, ca inacceptabilă, a 
ofertei depusă de menŃionata AsociaŃie, a fost unul legal, fiind luat cu respectarea 
prevederilor art. 36 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006. 

ReŃinând că decizia autorităŃii contractante a fost luată după ce aceasta a solicitat 
ofertanŃilor-contestatori prezentarea documentului aflat în discuŃie, în formă autentică, 
Consiliul a considerat că luarea în considerare a unor documente depuse de AsociaŃie 
ulterior termenului impus de autoritate, pentru primirea răspunsului la clarificări, respectiv a 
datei de 08.03.2010, ora 10, ar fi condus la încălcarea principiului tratamentului egal, 
consacrat de art. 2 alin. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, faŃă de ceilalŃi ofertanŃi din cadrul 
procedurii, apreciind că detalierea prezentată de AsociaŃie, legată de documentele înaintate 
ulterior adresei nr. 409/05.03.2010, nu îl poate determina să dispună o reverificare, de către 
autoritatea contractantă, a documentelor de calificare depuse de contestatori, în condiŃiile în 
care aceştia nu s-au conformat solicitărilor adresate de Consiliul judeŃean Iaşi, prin adresa 
nr. 2090/02.03.2010, găsind că acesta ar conduce la încălcarea principiului tratamentului 
egal menŃionat, considerente pentru care, în baza art. 278 alin. 5 din O.U.G. nr. 44/2006, 
contestaŃia a fost respinsă, ca nefondată. 

Împotriva acestei decizii au introdus plângere contestatoarele SC „Antrepriza 
L.D.P.” SA Iaşi şi „P.H.” SL Madrid, criticând hotărârea organului administrativ-
jurisdicŃional pe motiv că nu s-a dat eficienŃă faptului că a depus, în dosarul nr. 
2916/99/2010 al Tribunalului Iaşi, soluŃionat prin sentinŃa nr. 526/CA/ 3.06.2010, declaraŃia 
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dată de SC „A.M.C.C.” SRL Dorohoi, autentificată sub nr. 314 din 23.04.2010, prin care 
reprezentantul legal al societăŃii comerciale menŃionate confirmă angajamentul tehnic 
acordat în mod necondiŃionat, ferm şi irevocabil, încă din data de 9.02.2010, faptul că 
procedura de achiziŃie a fost contestată şi de alŃi candidaŃi, că, prin Decizia nr. 
2412/213C7/1630/1780/1789/ din 10 mai 2010, s-a dispus anularea Raportului procedurii de 
atribuire nr. 3119 din 24 martie 2010 şi a tuturor actelor subsecvente acestuia, că urmare 
Deciziei nr. 4185/347C7/4043 din 10 august 2010, autoritatea a reluat procedura de achiziŃie 
publică şi că, în acest nou cadru, i s-a solicitat, prin adresa nr. 9164 din 27.08.2010, să-şi 
dea acordul privind prelungirea valabilităŃii ofertei depuse şi să depună dovada prelungirii 
garanŃiei de participare, cerinŃă căreia i s-a confirmat la data de 3.09.2010. 

Petentele mai invocă faptul că C.N.S.C. nu s-a pronunŃat, în nici un fel, cu privire la 
primul motiv de contestaŃie, referitor la faptul că întocmirea unui raport al procedurii şi 
comunicarea rezultatelor acesteia nu puteau avea loc înainte de data de 3.09.2010, fapt care 
atrage nulitatea acestor acte, precum şi faptul că în mod nejustificat nu au fost primite 
susŃinerile lor referitoare la nelegalitatea respingerii ofertei depuse, ca fiind inacceptabilă, 
considerând totodată că au fost interpretate în mod greşit dispoziŃiile art. 190 alin. 2 din 
O.U.G. nr. 34/2006, care stabilesc că obligaŃia de prezentare a documentului, în formă 
autentică, nu exclude alte modalităŃi de dovedire a acestei susŃineri tehnice, apreciind că 
interpretarea expresiei „de regulă” conduce la concluzia că susŃinerea tehnică se poate 
dovedi şi prin orice alt mijloc de probă, că angajamentul ferm a fost prezentat în original, şi 
că rolul juridic al angajamentului ferm era acela de a asigura răspunderea terŃului susŃinător 
faŃă de autoritatea contractantă, scop pentru a cărui atingere a apreciat că nu era necesară 
forma autentică, din moment ce acest angajament avea, în mod practic, valoarea unui 
contract de fidejusiune, invocând în acest sens art. 48 alin. 3 din Directiva 2004/18/CE, care 
nu impune condiŃia formei autentice pentru recunoaşterea valabilităŃii angajamentului de 
susŃinere. 

Petentele au apreciat de asemenea că, în mod nelegal, C.N.S.C. a reŃinut că luarea în 
considerare a declaraŃiei autentificate, depuse de ele, al reprezenta o încălcare a prevederilor 
art. 2 alin. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, printr-o interpretare rigidă şi formală a acestei 
norme, acesta omiŃând însă a se pronunŃa cu privire la cel de al treilea motiv de contestaŃie 
formulat şi anume acela că oferta financiară depusă de SC „E.G.” SRL nu îndeplinea 
condiŃiile din documentaŃia de atribuire, menŃionată la punctul 4.3.3., din moment ce 
declaraŃia Băncii Transilvania cuprindea un acces condiŃionat la facilităŃile de credit şi nu 
unul necondiŃionat, aşa cum impunea documentaŃia de atribuire, soluŃia dată contestaŃiei 
formulate de SC „V.” SA Bucureşti dovedind cu prisosinŃă că au fost analizate în mod 
eronat scrisorile emise de Banca X România SA şi Banca Y Timişoara. 

Autoritatea contractantă, prin întâmpinare, a solicitat respingerea plângerii, apreciind 
că petenta nu are calitate procesuală activă pentru a promova acŃiunea de faŃă, ea neputând 
justifica un interes legitim, respingerea ofertei, ca inacceptabilă, fiind motivată de 
inexistenŃa în cadrul ofertei a angajamentului ferm al terŃului susŃinător, în forma menŃionată 
în mod expres în anexa 20. 

„E.G.” SRL a solicitat, la rândul său, prin întâmpinare respingerea plângerii 
petentelor, pe motiv că în mod justificat evaluarea ofertelor s-a făcut în raport de 
documentele existente la data de 12 februarie 2010, când acestea au fost deschise. 

În cauză s-a formulat şi o cerere de intervenŃie, în interesul alăturat al petentelor, de 
către SC „T.” SA Grecia, prin care se solicită admiterea plângerii, pe motiv că oferta depusă 
de SC „E.G.” SRL nu îndeplinea condiŃiile din documentaŃia de atribuire. 

În raport de actele şi lucrările dosarului, de motivele plângerii şi de dispoziŃiile 
legale aplicabile, Curtea a constatat că, în cursul anului 2010, Consiliul JudeŃean Iaşi a 
iniŃiat o procedură de achiziŃie publică, prin licitaŃie deschisă, având ca scop atribuirea 
contractului de lucrări pentru execuŃia obiectivului de investiŃii „Reabilitarea şi 
Modernizarea Infrastructurii Rutiere InterjudeŃene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B Iaşi –
Botoşani”, finanŃat din Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 –
„ÎmbunătăŃirea infrastructurii publice regionale şi locale”, la o valoare estimată a 



 211

contractului de 58.715.645 lei, echivalentul a 14.073.403 euro fără TVA, procedură ce s-a 
finalizat, într-o primă etapă, prin încheierea raportului înregistrat sub nr. 3119/24 martie 
2010. 

Acest raport a făcut obiectul mai multor contestaŃii, printre care se numără şi cea 
adresată de SC „Antrepriza L.D.P.” SA Iaşi Tribunalului Iaşi, înregistrată sub nr. 
2916/99/2010, el fiind anulat de Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor prin 
decizia nr. 2412/213C7/1630/1780/1789 din 20 mai 2010, act prin care s-a dispus reluarea 
procedurii; aceeaşi soluŃie fiind adoptată de C.N.S.C. prin Decizia nr. 4185/347C7/4043 din 
10 august 2010 în ceea ce priveşte Raportul procedurii înregistrat la Consiliul JudeŃean Iaşi 
sub nr. 6108 din 8 iunie 2010. 

S-a mai constatat că, la cea de a treia examinare a ofertelor depuse, de un număr de 
12 agenŃi economici, menŃionate în procesul-verbal al şedinŃei de deschidere a ofertelor în 
cadrul procedurii de achiziŃie publică de lucrări, înregistrat sub nr. 1506 din 12 februarie 
2010, Comisia de evaluare, numită prin DispoziŃia nr. 40 din 11.02.2010 a Preşedintelui 
Consiliului JudeŃean Iaşi, procedând la analiza ofertei petentelor, a răspunsului la solicitările 
de clarificări şi a cerificării concordanŃei acestora cu prevederile Caietului de sarcini, a 
constatat că ofertantul AsociaŃia SC „Antrepriza L.D.P.” SA Iaşi & „P.H.” SL „nu a 
prezentat în cadrul documentelor depuse iniŃial şi nici nu a transmis, urmare solicitării 
autorităŃii contractante, angajamentul ferm, încheiat în formă autentică, al susŃinătorului 
S.C. A.M.C.C. SRL Dorohoi, prin care acesta confirmă faptul că va pune la dispoziŃia 
ofertantului/candidatului resursele tehnice şi profesionale invocate” şi că demersul 
ofertantului, de a depune, din proprie iniŃiativă, declaraŃia autentificată sub nr. 314 din 2 
aprilie 2010, „demonstrează că la data deschiderii ofertelor, 12.02.2010, nu îndeplinea 
cerinŃa autorităŃii contractante, documentul transmis fiind autentificat în data de 
02.04.2010”. 

Raportându-se la documentaŃia de atribuire, cap. 4.4. CAPACITATEA TEHNICĂ 
ŞI/SAU PROFESIONALĂ, 4.4.16 InformaŃii privind susŃinerea capacităŃii tehnice şi 
profesionale a ofertantului de o altă persoană, care prevede că „În cazul în care 
ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi 
susŃinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaŃia de a dovedi 
susŃinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al 
persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va 
pune la dispoziŃia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate” şi constatând că 
ofertantul menŃionat nu a prezentat, în cadrul documentelor depuse iniŃial şi nici nu a 
transmis, urmare solicitării autorităŃii contractante, angajamentul ferm, încheiat în forma 
autentică, al susŃinătorului SC A.M.C.C. SRL Dorohoi, Comisia a apreciat că ofertantul 
AsociaŃia SC „Antrepriza L.D.P.” SA Iaşi & „P.H.” SL nu îndeplineşte cerinŃa autorităŃii 
contractante, stabilită prin documentaŃia de atribuire, de prezentare a angajamentului 
susŃinătorului în formă autentică, drept pentru care, prin Raportul procedurii, înregistrat sub 
nr. 9139 din 26 august 2010 a hotărât că oferta depusă de menŃionata AsociaŃie este 
„inacceptabilă”. 

Curtea a constatat că petentele din prezenta cauză nu contestă această situaŃia de 
fapt, ci a apreciat că nici dispoziŃiile art. 190 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 şi nici 
DocumentaŃia de atribuire „nu exclud alte modalităŃi de dovedire a acestei susŃineri 
tehnice”, că „susŃinerea tehnică nu poate dovedi prin orice alt mijloc de probă, care duce la 
aceeaşi concluzie” şi că „angajamentul terŃului este perfect valabil în forma scrisă 
neautentificată, iar prin prezentarea originalului acestuia, către autoritatea contractantă, el 
este un mijloc de probă mai mult decât suficient din punct de vedere legal”. 

Curtea nu poate primi acest punct de vedere întrucât, pe de o parte, petentele nu a 
contestat, înainte de finalizarea procedurii de atribuire a contractului, documentaŃia 
întocmită de autoritatea contractantă, pe baza căreia s-a organizat şi s-a desfăşurat licitaŃia, 
iar pe de altă parte pentru că ele nu dat curs solicitării de clarificări, transmisă prin adresa nr. 
2080 din 2 martie 2010, neprezentând „angajamentul ferm, în formă autentică, al SC 
„A.M.C.C.” SRL Dorohoi şi cu respectarea clauzelor conŃinute în Anexa 20”. 
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CerinŃa impusă de autoritatea contractantă şi necontestată de petente, în termenul şi 
în procedura prevăzută de OUG nr. 34/2006, a devenit astfel obligatorie pentru toŃi ofertanŃii 
ca una ce reflectă voinŃa suverană a autorităŃii care angajează fonduri publice, cu atât mai 
mult cu cât ea este concordantă cu dispoziŃiile art. 190 alin. 2 din O.U.G. 34/2006 şi nu 
contravine nici Directivei 2004/18/CE, invocată de petente în plângerea de faŃă; lipsa 
angajamentului ferm al susŃinătorului, încheiat în formă autentică, neputând fi suplinită prin 
alte probe, decât în măsura în care autoritatea contractantă ar achiesa în mod expres la 
interpretarea dată de ofertant expresiei „de regulă”, ce se regăseşte în conŃinutul normei 
legale menŃionate, şi ar accepta ca toŃi ofertanŃii, aflaŃi în aceeaşi situaŃie, să beneficieze de 
acelaşi tratament. 

Ori, dat fiind volumul finanŃării ce urmează a fi angajată şi importanŃa obiectivului 
de investiŃii ce urmează a fi realizat pe baza contractului ce se va realiza, nu i se poate cere 
autorităŃii contractante să se declare satisfăcută de conŃinutul actului juridic neautentic şi să-
l considere ca „un mijloc de probă mai mult decât suficient din punct de vedere, legal, în 
ipoteza în care aceasta ar fi obligată, urmare neexecutării obligaŃiei asumate de către 
ofertantul care a invocat în susŃinerea ofertei angajamentul neconform documentaŃiei de 
atribuire al terŃului, să recupereze valoarea lucrărilor şi eventualele prejudicii suplimentare 
ce i s-ar cauza în acest mod, estimate la suma de 14.073.403 euro fără TVA, rigoarea 
cerinŃei menŃionate derivând tocmai din valoarea investiŃiei şi consecinŃelor ce ar decurge 
din nerespectarea condiŃiilor impuse de finanŃator. 

Curtea a considerat că, în materia achiziŃiilor publice, nu se poate vorbi de „o 
aplicare rigidă şi formală a prevederilor art. 2 alin. 2 lit. b)” din OUG nr.34/2006, astfel 
precum susŃin petentele, pentru că rigoarea impusă de acest act normativ este determinată de 
însăşi faptul angajării de fonduri publice, a căror prezervare şi bună folosire nu poate fi 
lăsată la voia „interpretării” p ărŃilor, mai ales în ceea ce priveşte răspunderea terŃilor 
susŃinători, în condiŃiile în care, în cuprinsul declaraŃiei date la data de 2 aprilie 2010, A.M. 
nu menŃionează nici măcar datele de identificare a persoanei juridice pe care o reprezintă 
(sediu, capital social, număr de înmatriculare în registrul comerŃului, codul unic de 
înregistrare fiscală) şi mai ales când, cine şi în ce condiŃii a fost mandatat să angajeze 
răspunderea respectivei societăŃi „pentru prejudiciile cauzate autorităŃii contractante ca 
urmare a angajamentului 77 din 9 februarie 2010” sau cu ce bunuri se va garanta acoperirea 
unui prejudiciu ce ar putea depăşi suma de 14 milioane de euro. 

Ca atare, Curtea a apreciat că soluŃia adoptată de Consiliu este în deplină 
concordanŃă cu dispoziŃiile OUG nr. 34/2006 şi că cerinŃa de a se prezenta un angajament de 
susŃinere în formă autentică este perfect legală, corespunzătoare documentaŃiei de atribuire 
întocmită, cerinŃe justificată pe deplin de valoarea şi complexitatea contractului ce urmează 
a fi atribuit, care nu poate fi lăsat la voia „interpretărilor” declarantului, în condiŃiile în care 
declaraŃia ar fi trebuit să vină, în mod explicit, din partea societăŃii comerciale susŃinătoare, 
organizată ca societate cu răspundere limitată şi nu a unei persoane fizice, chiar dacă aceasta 
şi-a declinat calitatea de reprezentant/administrator. 

Atât timp cât oferta prezentată de AsociaŃia petentelor a fost declarată 
„INACCEPTABILĂ”, Curtea a apreciat că era de prisos să se mai cerceteze şi celelalte 
motive, ce s-au invocat prin contestaŃie, precum şi criticile ce se aduc actului autorităŃii 
contractante în partea referitoare la alŃi candidaŃi, din moment ce, dat fiind caracterul 
neconform al ofertei prezentate cele în cauză au fost practic excluse de la faza finală a 
procedurii de atribuire, doar cel ale căror oferte au fost găsite acceptabile având dreptul de a 
contesta raportul procedurii şi actele subsecvente acestuia. 

Ca atare, constatând că eliminarea din competiŃie a petentelor a fost justificată de 
nedepunerea, până la termenul stabilit pentru deschiderea ofertelor (12 februarie 2010) a 
angajamentului ferm, încheiat în formă autentică al susŃinătorului SC A.M.C.C. SRL 
Dorohoi, şi de netransmiterea până la data fixată prin solicitarea de clarificări a înscrisului 
prevăzut în mod expres prin DocumentaŃia de atribuire, şi că actul nr. 314 din 2 aprilie 2010 
este cel puŃin „interpretabil”, dacă se are în vedere că Legea nr. 31/1990 interzice 
constituirea de garanŃii a căror valoare ar depăşi valoarea contabilă a activelor societăŃii, 
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fără aprobarea expresă a adunării generale a asociaŃilor, Curtea, în temeiul art. 283 fin 
O.U.G. 34/2006 şi art. 312 Cod procedură civilă, a respins plângerea petentelor, ca fiind 
nefondată. 

Urmare respingerii plângerii, Curtea a respins şi cererea de intervenŃie în interes 
alăturat petentelor, formulată de SC „T.” SA Grecia. 

6. CondiŃiile cerute pentru recunoaşterea statutului de refugiat. 
Imposibilitatea asimilării acestei categorii a persoanelor care 
au cerut şi obŃinut cetăŃenia unui alt stat cu acordul statelor ce 
au ocupat teritoriul ce aparŃinea României 

Chiar dacă familia reclamanŃilor a avut de îndurat suferinŃe materiale şi 
morale pe timpul cât membrii ei au avut statut de cetăŃeni germani, acest 
fapt nu îi îndreptăŃeşte pe descendenŃii lor să reclame acordarea 
beneficiului Legii nr. 290/2003, atâta timp cât părăsirea teritoriului 
Bucovinei de Nord nu a fost un act forŃat, ci o operaŃiune personală a 
celor în cauză, voinŃă a cărei materializare s-a bucurat de concursul 
deplin al autorităŃilor sovietice şi germane, şi cât timp cetăŃenii români 
rămaşi pe teritoriul ocupat nu au beneficiat de acelaşi tratament, fapt ce a 
şi determinat intervenŃia legiuitorului, în sensul acordării de despăgubiri 
sau compensaŃii pentru bunurile pe care aceştia din urmă au fost obligaŃi 
să le abandoneze. 

 

Decizia nr. 738/C.A./13 decembrie 2010 

Legea nr. 290/2003  

Prin sentinŃa nr.482/CA/ din 14 mai 2010, Tribunalul Iaşi respins, ca fiind nefondată, 
acŃiunea formulată de reclamanŃii L.F., P.A. şi B.E., O.G. şi B.C.-V. , în contradictoriu cu 
pârâta autoritatea NaŃională pentru Restituirea ProprietăŃilor şi cu pârâta Comisia JudeŃeană 
Iaşi de aplicare a Legii nr.290/2003. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că reclamanŃii au solicitat 
anularea deciziei nr.1799/21.07.2009, emisă pârâta Autoritatea NaŃională pentru Restituirea 
ProprietăŃilor şi a hotărârii nr.371/2008, emisă de Comisia JudeŃeană Iaşi pentru aplicarea 
Legii nr. 290/2003, precum şi stabilirea drepturilor pretins cuvenite în baza acestui act 
normativ, în considerarea faptului că antecesorii lor, cetăŃeni români de etnie germană, şi-au 
abandonat bunurile pe care le deŃineau în proprietate, în Bucovina de Nord, în anul 1940, a 
faptului că în anul 1945 au fost obligaŃi să părăsească Germania şi să se reîntoarcă România, 
unde li s-a recunoscut cetăŃenia română, că întreaga lor avere a rămas în teritoriul ocupat de 
U.R.S.S., că demersurile făcute pe lângă autorităŃile competente din România şi din Ucraina 
au fost infructuoase, neexistând documente care sa ateste faptul refugierii, şi ca cererea de 
recunoaştere a calităŃii de beneficiari ai Legii nr. 290/2003 le-a fost respinsă, prin actele 
administrative contestate, pe motiv că nu s-a făcut dovada refugiului antecesorilor 
reclamanŃilor. 

Prima instanŃa, raportându-se la dispoziŃiile art.2 din H.G. nr.1120/2006 şi la 
prevederile art. l din Legea nr.290/2003, a reŃinut ca reclamanŃilor le revenea obligaŃia 
legală de a proba, în principal cu înscrisuri, faptul că autorii lor au părăsit regiunea 
Bucovinei de Nord, respectiv ca au fost refugiaŃi, şi că, în ipoteza în care ar fost în 
imposibilitatea de a obŃine aceste documente, ei se puteau folosi de declaraŃiile pe proprie 
răspundere şi de declaraŃiile a cel puŃin doi martori. 

Tribunalul a apreciat de asemenea că nu s-a probat imposibilitatea reclamată, 
întrucât cei în cauza s-au adresat doar instituŃiilor din România, pentru a obŃine informaŃii 
utile cu privire la refugiul lor, că la aceste solicitări li s-a comunicat că personale indicate nu 
figurează pe listele refugiaŃilor din Bucovina de Nord, şi că acest demers nu poate fi 
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considerat ca fiind suficient, în condiŃiile în care chiar reclamanŃii susŃin că bunicii şi 
părinŃii lor s-au stabilit în Germania, unde au locuit până în anul 1945, când au fost obligaŃi 
să se reîntoarcă în România, înscrisurile depuse la dosar dovedind astfel că este posibilă 
cercetarea arhivelor germane şi producerea pe aceasta bază a unor documente relevante; în 
lipsa unor probe concludente considerându-se că acŃiunea reclamanŃilor poate fi admisă. 

Împotriva acestei sentinŃe au introdus recurs reclamanŃii, criticând hotărârea primei 
instanŃe pe motiv că în mod nejustificat au fost înlăturate probele prezentate, care atestă atât 
refugiul autorilor lor, cât şi demersurile făcute în condiŃiile în care în lipsa documentelor 
oficiale, Legea nr.290/2003 acceptă ca valabile şi declaraŃiile de martor, recunoscând în 
acelaşi timp instanŃelor judecătoreşti dreptul de a solicita, din oficiu, acte şi informaŃii 
oricăror instituŃii publice din Ńară sau din străinătate. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile, Curtea a constatat că reclamanŃii-recurenŃi au dovedit că fiind 
descendenŃii defuncŃilor H.A. şi R., B.C. şi M. şi H.L., că aceştia din urmă au domiciliat, 
înaintea anului 1940, în judeŃul StorojineŃ, şi că antecesorii lor au dobândit mai multe bunuri 
imobile, prin actele de vânzare - cumpărare încheiate la data de 18.02.1930, 20.04.1937 şi 
3.08.1933. 

S-a mai constatat că din înscrisurile aflate la dosar, rezultă fără echivoc că familia H. 
a dobândit cetăŃenia germană, în cursul anului 1941, însăşi reclamanŃii confirmând că 
membrii acestei familii au rămas pe teritoriul Germaniei până în anul 1945, când cei rămaşi 
în viaŃă s-au reîntors în România. 

Din coroborarea tuturor probelor aflate la dosarul cauzei, Curtea nu poate trage o 
altă concluzie decât aceea că familia H.A. şi R. şi urmaşii lor au rămas în Bucovina de Nord 
în momentul ocupării acestui teritoriu de către U.R.S.S., urmare notelor ultimative ale 
guvernului sovietic din iunie 1940, şi că, mai înainte de momentul atacării U.R.S.S. de către 
Germania hitleristă, respectiv data de 22 iunie 1941, celor în cauză, cu asentimentul 
autorităŃilor sovietice, legate de autorităŃile germane prin Pactul de neagresiune, semnat la 
data de 23 august 1939, li s-a permis să părăsească Bucovina de Nord şi să se stabilească pe 
teritoriul Reich-ului, unde li s-a recunoscut Statutul de cetăŃeni ai acestui stat; neinteresând, 
în acest caz, condiŃiile în care cei în cauză au fost obligaŃi să-şi desfăşoare existenŃa, în 
perioada anilor 1940 – 1945, statutul lor de cetăŃeni germani plasându-i în mod necontestat 
într-o situaŃie mult mai favorabilă decât cea a cetăŃenilor români care au rămas sub ocupaŃie 
sovietică şi cărora nu li s-a recunoscut dreptul de a părăsi teritoriul ocupat. 

Ca atare, având în vedere semnificaŃia reală a înscrisurilor emanând de la autorităŃile 
celui de al 3-lea Reich, întocmite în perioada în care antecesorii reclamanŃilor se aflau pe 
teritoriul Germaniei şi se bucurau de statutul de cetăŃeni germani, Curtea a apreciat că în 
mod justificat prima instanŃă a înlăturat toate mărturiile şi declaraŃiile aduse de reclamanŃi în 
sprijinul cererii lor, având în vedere că, datorită vârstei pe care aceştia o aveau în anul 1940 
şi faptului că nu dispuneau de cunoştinŃele necesare, ei nu aveau capacita reală de a 
cunoaşte şi interpreta actele şi faptele autorităŃilor sovietice şi cu atât mai puŃin de a evalua 
relaŃiile dintre U.R.S.S. şi Germania Hitleristă, în perioada în care Pactul de neagresiune 
încheiat la 23 august 1939, şi-a produs efectele în condiŃiile în care ca cei în cauză nu 
reuşesc nici măcar să facă distincŃie între termenii de "deportare", "refugiere" sau cel de 
"stabilire a domiciliului". 

Cum, din înscrisul eliberat de autorităŃile germane, la data de 23 noiembrie 1944, 
rezultă fără echivoc că R. H., H.A. şi R., şi L. H. erau la acea dată cetăŃeni germani şi aveau 
domiciliul în localitatea Stadtilm, fiind angajaŃi la întreprinderi germane (decedatul L. H. 
lucrând ca strungar în fier la Fabrica de încălŃăminte), nici reclamanŃii şi cu atât mai puŃin 
martorii nu pot infirma adevărul acestor date, care exclud ideea că în cauză ar fi plecat din 
Bucovina de Nord şi s-ar fi stabilit pe teritoriul Reich-ului hitlerist în alte condiŃii decât cele 
decurgând din manifestarea propriei lor voinŃe şi cu acordul expres al autorităŃilor sovietice 
şi germane, exprimat anterior datei de 22 iunie 1941. 

Din această perspectivă, Curtea a constatat că în mod justificat prima instanŃă a 
reŃinut că cererea reclamanŃilor nu îndeplineşte condiŃiile cumulative cerute de Legea 
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nr.290/2003 şi H.G. nr.1120/2006 din moment ce familia H. şi copiii acesteia nu au fost 
obligaŃi să părăsească în mod forŃat Bucovina de Nord, unde îşi aveau domiciliul, ş sa-şi 
abandoneze bunurile pe care le aveau în proprietate, neexistând nici o confirmare din partea 
autorităŃilor ucrainene, cu competenŃe actuale pe teritoriul fostului judeŃ StorojineŃ, pe care 
se afla localitatea Corapciu pe Siret, că H. A. sau vreunul din copii săi mai avea în 
proprietate bunurile imobile pentru care se solicită acordarea de despăgubiri, la data la care 
celor în cauză li s-a permis să părăsească teritoriul ocupat de U.R.S.S., la finele lunii iunie 
1940, şi să se stabilească, ca cetăŃeni germani, pe teritoriul celui de-al 3-lea Reich. 

Chiar dacă familia H.A. a avut de îndurat suferinŃe materiale şi morale pe timpul cât 
membrii ei au avut statut de cetăŃeni germani, acest fapt nu îi îndreptăŃeşte pe descendenŃii 
lor să reclame acordarea beneficiului Legii nr. 290/2003, atâta timp cât părăsirea teritoriului 
Bucovinei de Nord nu a fost un act forŃat, ci o operaŃiune personală a celor în cauză, voinŃă 
a cărei materializare s-a bucurat de concursul deplin al autorităŃilor sovietice şi germane, şi 
cât timp cetăŃenii români rămaşi pe teritoriul ocupat nu au beneficiat de acelaşi tratament, 
fapt ce a şi determinat intervenŃia legiuitorului, în sensul acordării de despăgubiri sau 
compensaŃii pentru bunurile pe care aceştia din urmă au fost obligaŃi să le abandoneze. 

Ca atare, constatând că hotărârea primei instanŃe este temeinică şi legală, şi că nici o 
declaraŃie de martor sau declaraŃie pe proprie răspundere nu pot înlătura forŃa probantă a 
înscrisurilor emanând de la autorităŃile celui de al 3-lea Reich, care dovedesc că familia H. 
s-a stabilit de bună voie în Germania, cu concursul autorităŃilor acelor vremuri, obŃinând 
cetăŃenia acestui stat, şi că inexistenŃa unui act care să ateste faptul abandonului bunurilor şi 
refugierea forŃată nu-i îndreptăŃeşte pe cei în cauză să solicite recunoaşterea beneficiului 
Legii nr. 290/2003, doar pe baza unor declaraŃii îndoielnice, Curtea, în temeiul art. 312 Cod 
procedură civilă, văzând că hotărârea primei instanŃe este temeinică şi legală, a respins 
recursul promovat de reclamanŃi, ca fiind nefondat. 

7. Imposibilitatea asimilării cazurilor de suspendare în situaŃia 
sesizării C.E.J. într-o altă cauză ce nu priveşte părŃile în litigiu 

Cum prin cererea introductivă la instanŃă se afirmă în mod repetat şi ferm, că 
încasarea taxei instituită prin O.U.G. nr. 50/2008 încalcă prevederile 
Tratatului ComunităŃilor Europene şi că se impune înlăturarea normei 
naŃionale, s-a apreciat că instanŃa naŃională avea obligaŃia şi totodată 
dreptul de a nu pune în aplicare o dispoziŃie internă anterioară dreptului 
comunitar, fără a mai fi nevoită să aştepte eliminarea prealabilă a acestei 
dispoziŃii pe cale legislativă sau prin orice alt procedeu constituŃional, ori 
răspunsul pe care Curtea Europeană de JustiŃie îl va da întrebărilor ce i-
au fost adresate de instanŃele naŃionale române, pe chestiuni ce vizează 
”interpretarea art. 110 din Tratat”, neavând nicio semnificaŃie, în acest 
caz, din punct de vedere al derulării procedurii judiciare naŃionale, atât 
chestiunile de vizează contrarietatea normei naŃionale cu Tratatul, cât şi 
cele ce urmăresc clarificarea modului în care trebuie interpretat Tratatul, 
vizează acelaşi act normativ, respectiv O.U.G.nr.50/2008 privind 
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 

Decizia nr. 745/C.A. din 13 decembrie 2010  

art. 244 din Codul de procedură civilă 

Prin încheierea din 13 septembrie 2010, Tribunalul Vaslui suspendat, în temeiul 
dispoziŃiilor art.244 alin. l pct. l Cod procedură civilă judecata cauzei având ca obiect 
cererea formulată de reclamantul C.V., în contradictoriu cu pârâta AdministraŃia FinanŃelor 
Publice a Municipiului Vaslui, până la pronunŃarea unei hotărâri preliminare în cauzele 
înregistrate sub nr.263/2010 şi nr.402/2009, aflate rolul CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor 
Europene. 
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Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că, în urma verificărilor efectuate 
pe site-ul CurŃii Europene de JustiŃie s-a constatat că pe rolul acestei instanŃe au fost 
înregistrate două dosare, ca urmare a formulării, de către Tribunalul Gorj şi respectiv de 
către Tribunalul Sibiu, a unor cereri de lămuriri cu privire la faptul dacă OUG nr. 50/2008 şi 
ordonanŃele succesive de modificare a acestui act normativ, sunt conforme cu dreptul 
comunitar, adresându-se un număr de şase întrebări, care vizează interpretarea art.110 din 
Tratatul privind funcŃionarea Uniunii Europene şi compatibilitatea respectivului act 
normativ cu dreptul comunitar. 

Constatând că acŃiunea promovată de reclamantul din prezenta cauză este motivată 
pe faptul că taxa de poluare plătită este contrară dreptului comunitar, deoarece creează 
discriminare, conduită interzisă prin art.90 din Tratat (actualul art.110), prima instanŃă a 
apreciat că răspunsul ce se va da de Curtea Europeană de JustiŃie la întrebările instanŃelor 
naŃionale române este relevant, pentru a se stabili dacă a avut loc o încălcare a art. 110 din 
Tratat, Ńinând cont şi de faptul că, după pronunŃarea CurŃii, nu există în legislaŃia română o 
cale extraordinară de atac, pentru a se reveni asupra soluŃiei ce s-ar pronunŃa în cauză, drept 
pentru care s-a dispus, pe temeiul art. 244 punctul 1 Cod procedură civilă, suspendarea 
facultativă a cauzei, până la pronunŃarea hotărârilor preliminare de către Curtea Europeană 
de JustiŃie. 

Împotriva acestei hotărâri a introdus recurs reclamantul C.V., care critică hotărârea 
primei instanŃe pe motiv că decizia de suspendare a judecăŃii cauzei "nu are nici o legătură 
cu cauza mea, Curtea pronunŃându-se de nenumărate ori asupra ilegalităŃii acestei taxe, 
această suspendare nefiind în interesul soluŃionării cauzei mele", în condiŃiile în care Legea 
nr.554/2004 impune ca judecata ca cauzelor de acest gen să se facă "de urgenŃă şi cu 
precădere". 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile, Curtea constata ca, prin cererea de chemare în judecata, 
reclamantul C.V. a solicitat ca pârâtele AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului 
Vaslui şi AdministraŃia Fondului pentru Mediu să fie obligate "să îmi returneze taxa de 
poluare auto încasată în mod nelegal", cerându-se să se constate că "Urmare a efectului 
direct al art.90 par. l din Tratat pentru ordinea juridică internă a României, art.214 indice 1 - 
214 indice 3 din Codul fiscal sunt reglementari contrare şi nu pot fi menŃinute în continuare 
ca aplicabile în cauza de faŃa", "taxa speciala achitată pentru reînmatricularea 
autoturismului, în cuantum de 2.501,00 lei, a fost încasată în contul bugetului de stat cu 
încălcarea art.90 par. l din Tratat". 

Din cele mai sus redate rezulta că reclamantul şi-a întemeiat cererea pe o pretinsa 
încălcare de către legislaŃia naŃională, în speŃă de OUG nr.50/2008, a prevederilor Tratatului 
pentru Instituirea ComunităŃii Europene, şi nu pe nevoia interpretării Tratatului, astfel că, 
chiar dacă Curtea Europeana de JustiŃie a fost sesizat de Tribunalele Gorj şi Sibiu, cu privire 
la chestiuni legatele interpretarea art.110 din Tratat, acest fapt nu putea avea nici o înrâurire 
asupra judecaŃii cauzei de faŃă, instanŃa de fond fiind legată în acŃiunile sale atât de obiectul 
acŃiunii, cât şi de motivele de fapt şi de drept pe care aceasta se întemeiază. 

Cum prin cererea introductivă la instanŃă, se afirmă, în mod repetat şi ferm, că 
încasarea taxei instituită prin O.U.G. nr. 50/2008 încalcă prevederile Tratatului 
ComunităŃilor Europene şi că se impune înlăturarea normei naŃionale, Curtea a apreciat că 
instanŃa naŃională avea obligaŃia şi totodată dreptul de a nu pune în aplicare o dispoziŃie 
internă anterioară dreptului comunitar, fără a mai fi nevoită să aştepte eliminarea prealabilă 
a acestei dispoziŃii pe cale legislativă sau prin orice alt procedeu constituŃional, ori răspunsul 
pe care Curtea Europeană de JustiŃie îl va da întrebărilor ce i-au fost adresate de Tribunalele 
Gorj şi Sibiu, pe chestiuni ce vizează ”interpretarea art. 110 din Tratat”, neavând nicio 
semnificaŃie, în acest caz, din punct de vedere al derulării procedurii judiciare naŃionale, atât 
chestiunile de vizează contrarietatea normei naŃionale cu Tratatul, cât şi cele ce urmăresc 
clarificarea modului în care trebuie interpretat Tratatul, vizează acelaşi act normativ, 
respectiv O.U.G.nr.50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 

Ca atare, constatând că s-a făcut o greşită aplicare a dispoziŃiilor art. 244 alin.1 
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punctul 1 Cod procedură civilă, Curtea, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, a admis 
recursul promovat de reclamant, în sensul că a casat hotărârea atacată şi a dispus 
continuarea judecăŃii. 

Curtea a considerat însă că prima instanŃă, mai înainte de a verifica compatibilitatea 
normei naŃionale cu dreptul comunitar, era obligată, dată fiind natura raportului juridic 
dedus judecăŃii şi practicii Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, să verifice cu prioritate 
incidenŃa dispoziŃiilor Codului de procedură fiscală pentru situaŃia în care se contestă taxa 
de poluare, raportat la chiar prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008, dar şi la dispoziŃiile 
art. 218 alin.2 din O.G. nr. 92/2003. 

În acest sens s-a stăruit ca părŃile să depună la dosar actul administrativ-fiscal prin 
care obligaŃia de plată a fost stabilită şi pe baza căruia s-a efectuat plata sumei a cărei 
restituire se solicită urmând să se stabilească dacă decizia prevăzută de art. 2.7. – 2.9. din 
Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Ordinul nr. 
986/2008 al AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, a fost sau nu contestat în procedura 
prevăzută de art. 205 şi următoarele din O.G. nr. 92/2003, şi care sunt consecinŃele ce ar 
decurge din faptul neurmăririi sau nefinalizării acestei proceduri, în condiŃiile stabilite prin 
Corul de procedură fiscală, chestiunile de procedură primând întotdeauna asupra 
chestiunilor de drept material. 

8. Calificarea naturii hotărârilor emise de consiliul local. ObligaŃia 
de a le diferenŃia în funcŃie de finalitatea urmărită. CompetenŃa 
instanŃei de contencios administrativ de a soluŃiona cauza ce 
vizează exerciŃiul func Ńiei publice  

Doar actul bilateral, ce a reunit voinŃa a două unităŃi administrativ-teritoriale 
– care potrivit art. 21 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, sunt, la nivel local, 
singurele persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină 
şi patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor şi obligaŃiilor ce decurg din 
raporturile cu alte persoane juridice – poate fi considerat, în atare 
condiŃii, ca fiind actul care a generat o situaŃie juridică nouă, în raport cu 
reclamantele, şi aceea în mod indirect, Ńinând cont de faptul că adevăratul 
act juridic, care a permis unui alt operator de transport decât cel licenŃiat 
să execute curse regulate pe o anumită porŃiune de traseu şi, implicit, să 
preia în folos propriu o parte din beneficiarii prestaŃiei de transport, cu 
efecte economice nefavorabile pentru reclamante, este doar Protocolul pe 
care localitatea şi regia de transport l-au încheiat. 

Decizia nr. 748/C.A. din 16 decembrie 2010 

Legea nr. 215/2001 

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Iaşi sub nr. 7316/99 din 1 octombrie 2008, 
reclamantele SC „P.I.” SRL Iaşi şi SC „P.” SRL Iaşi au solicitat, în contradictoriu cu pârâtul 
Consiliul Local al Municipiului Iaşi, anularea Hotărârii nr. 149 din 31 martie 2008, prin care 
s-a aprobat asocierea Municipiului Iaşi cu Comuna Ciurea, în vederea înfiinŃării „AsociaŃiei 
de dezvoltare intercomunitară pentru exploatarea în interes comun a serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate între municipiul Iaşi şi localitatea Lunca 
CetăŃuii”, pe motiv că, prin prelungirea traseelor de transport până în localitatea Lunca 
CetăŃuii, acestea „au devenit practic trasee de transport public de persoane de interes 
judeŃean", în condiŃiile în care „SC „P.I.” SRL şi SC „P.” SRL Iaşi erau singurele societăŃi 
îndreptăŃite să efectueze transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, efectuate 
cu autobuze, pe traseul Iaşi-Lunca CetăŃuii-Ciurea", încălcându-se astfel prevederile Legii 
nr. 92/2007 şi ale Normelor de aplicare aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 353/2007. 

Prin sentinŃa nr. 571/CA din 9 octombrie 2009, Tribunalul Iaşi a admis, în parte, 
acŃiunea, dispunând anularea H.C.L. nr. 149/31.03.2008 şi obligând Consiliul Local Iaşi să 



 218

plătească reclamantelor suma de 3.957 lei şi respectiv suma de 1.800 lei cu titlu de daune, 
respingându-se acŃiunea conexă, formulată în contradictor cu Municipiul Iaşi. 

Împotriva acestei sentinŃe au introdus recurs reclamantele SC „P.I.” SRL şi SC „P.” 
SRL Iaşi, precum şi pârâtul Consiliul Local al Municipiului Iaşi. 

Curtea de Apel laşi, prin decizia nr. 245/CA din 10 mai 2010, a admis recursurile 
reclamantelor şi recursul pârâtului, a casat sentinŃa nr. 571/CA din 9 octombrie 2009 a 
Tribunalului Iaşi, şi a reŃinut cauza în vederea rejudecării ei în fond. 

În rejudecare, a fost administrata proba cu înscrisuri, prorogându-se discutarea 
cererii de efectuare a unei noi expertize şi a probei cu martori până la clarificarea situaŃiei de 
fapt şi a cadrului obligaŃional decurgând din actul administrativ atacat. 

La cererea instanŃei, Regia autonoma de Transport Public Iaşi şi Comuna Ciurea au 
depus la dosarul cauzei actele încheiate ulterior datei adoptării Hotărârii nr. 149/2008, de 
către pârâtul Consiliul Local Iaşi. 

Din examinarea întregului probatoriu administrat în cauză, Curtea a reŃinut că, la 
data de 28 iunie 2007, Ministerul Transporturilor a emis licenŃele de traseu nr. 0151647 şi 
nr. 0151648/2, prin care SC „P.” SRL şi SC „P.I.” SRL erau autorizate să efectueze 
transporturi rutiere de persoane, în trafic naŃional, pe traseul Iaşi - Ciurea, a căror 
valabilitate expira la data de 30 iunie 2008, 

Mai înainte de a expira valabilitatea licenŃelor de traseu menŃionate, respectiv la data 
de 6 decembrie 2007, Consiliul Local al comunei Ciurea a adoptat Hotărârea nr. 107, prin 
care a aprobat constituirea AsociaŃiei de dezvoltare comunitara pentru exploatarea în comun 
cu municipiul Iaşi a sistemului de transport public local de călători pe traseul Lunca 
CetăŃuii-Iaşi, o hotărâre similară adoptând şi Consiliul Local al municipiului Iaşi, la data de 
31 martie 2008. 

Din examinarea conŃinutului Hotărârii nr. 149 din 31 martie 2008, atacată, dar şi a 
Anexei nr. l la aceasta, act al cărui titlu este "Hotărâre privind asocierea în vederea înfiinŃării 
AsociaŃiei de dezvoltare intercomunitară pentru exploatarea în interes comun a serviciului 
public local de persoane prin curse regulate între Municipiul Iaşi şi localitatea Lunca 
CetăŃuii", Curtea a constatat că, prin art. 1, s-a aprobat „asocierea între Municipiul Iaşi şi 
localitatea Lunca CetăŃuii, în vederea înfiinŃării AsociaŃiei de dezvoltare intercomunitară 
pentru exploatarea în interes comun a serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate între Municipiul Iaşi şi localitatea Lunca CetăŃuii", că, prin art. 2, a fost 
aprobat Acordul de asociere dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Local al 
comunei Ciurea, conform anexei nr. l" şi că, prin art. 3, Primarul Municipiului Iaşi a fost 
împuternicit să semneze „pentru Municipiul Iaşi", actele privind constituirea asociaŃiei şi 
acordul de asociere. 

Curtea a reŃinut , de asemenea, că, în baza hotărârilor adoptate de cele două consilii 
locale, ce funcŃionează ca autorităŃi deliberative, Municipiul Iaşi şi Comuna Ciurea au 
încheiat, la data de 30 aprilie 2008, actul denumit „Acord de asociere între Municipiul Iaşi şi 
Comuna Ciurea în vederea exploatării în interes comun a serviciilor de transport public local 
de persoane. prin curse regulate între Municipiul Iaşi şi localitatea LuncaCetăŃuii", 
înŃelegere prin care s-a convenit prelungirea traseelor A27 (Tătăraşi - CUGII), A41 
(Agronomie - CUG II) şi A44 (Dacia - Rond CUG II) până la Lunca CetăŃuii (blocuri), 
acordul producându-şi efectele abia de la data semnării lui de către reprezentanŃii legali ai 
celor doua unităŃi administrativ-teritoriale şi fiind valabil până la constituirea AsociaŃiei de 
dezvoltare intercomunitară. 

După perfectarea acordului menŃionat, în baza obligaŃiilor asumate prin art. IV.2 lit. 
b), Comuna Ciurea, reprezentată prin primar, şi Regia Autonomă de Transport Public Iaşi au 
încheiat, la data de 8 mai 2008, un Protocol, prin care s-a convenit prelungirea până la 
Lunca CetăŃuii (Blocuri) a traseelor A27, A41 şi A44, începând cu data de 12 mai 2008; iar 
Primăria comunei Ciurea s-a obligat să deconteze R.A.T.P. Iaşi sumele cuvenite pentru 
transportul persoanelor care beneficiau de gratuităŃi prin efectul legii sau a hotărârilor 
consiliului local. 

Considerându-se vătămată prin faptul prelungirii, de către R.A.T.P. Iaşi, a celor trei 
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trasee de transport rutier menŃionate, SC „P.I.” SRL a solicitat Tribunalului Iaşi să dispună 
ca pârâta Regia Autonomă de Transport Public Iaşi să fie obligată să înceteze transportul cu 
autobuze pe traseul 109 Iaşi - Ciurea, pentru porŃiunea Iaşi - Lunca CetăŃuii, precum şi să îi 
plătească daune interese; ulterior formarii dosarului nr. 2617/99/2008 al Tribunalului Iaşi, 
SC „P.I.” SRL Iaşi şi SC „P.” SRL Iaşi au promovat prezenta acŃiune, având ca obiect 
anularea H.C.L. nr. 149 din 31 martie 2008, precum şi obligarea Consiliul Local Iaşi la plata 
de daune, estimate la suma de 200.000 lei. 

În raport de această situaŃie de fapt, necontestată de părŃile aflate în litigiu, Curtea a 
apreciat că, în exercitarea controlului de legalitate a unicului act administrativ atacat, 
respectiv a H.C.L. nr. 149/2008 al Consiliului Local Iaşi, în procedura prevăzuta de art. l din 
Legea nr.554/2004, se impune, cu prioritate, a se stabili dacă manifestarea de voinŃă a 
pârâtului, de a se asocia cu o altă unitate administrativ-teritorială, „în vederea înfiinŃării 
AsociaŃiei de dezvoltare intercomunitară pentru exploatarea în interes comun a serviciului 
de transport public local de persoane prin curse regulate", contravine legii, dacă actul a 
produs prin el însuşi situaŃia juridică nouă contestată, dacă dreptul reclamantelor de a 
exploata traseul Iaşi - Ciurea a fost încălcat în mod direct şi efectiv prin acest act 
administrativ, şi dacă pretinsa încălcare a dreptului recunoscut prin licenŃele emise de 
Ministerul Transporturilor, in favoarea reclamantelor, dă naştere, în sarcina Consiliului 
Local al Municipiului Iaşi, care a adoptat hotărârea a cărei anulare se solicită, la o obligaŃie 
de reparare a prejudiciului pretins suferit, în condiŃiile prevăzute de art. l din Legea nr. 
554/2004, normă de drept pe care reclamantele îşi întemeiază acŃiunea. 

Cercetând actul administrativ contestat sub aspectul legalităŃii sale, Curtea a 
constatat că art. 11 din Legea nr. 215/2001 recunoaşte unităŃilor administrativ-teritoriale 
dreptul ca, în limitele competenŃelor recunoscute autorităŃilor lor deliberative şi executive, 
să coopereze şi să se asocieze, în condiŃiile legii, formând asociaŃii de dezvoltare 
intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, şi că art. 36 
alin.7 lit. a) şi c) din acelaşi act normativ citat, conferă consiliilor locale atributul de a 
hotărî, în condiŃiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităŃile administrativ-teritoriale, 
precum şi de a coopera sau de a se asocia cu persoane juridice române sau străine, în 
vederea, realizării în comun a unor acŃiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
local. 

În raport de acest cadru normativ, Curtea a apreciat că, în principiu, H.C.L. nr. 149 
din 31 martie 2008, prin care s-a aprobat „asocierea între Municipiul Iaşi şi localitatea 
Lunca CetăŃuii (Comuna Ciurea), în vederea înfiinŃării AsociaŃiei de dezvoltare 
intercomunitară pentru exploatarea în interes comun a serviciului de transport public local 
de persoane prin curse regulate între Municipiul Iaşi şi localitatea Lunca CetăŃuii" nu poate 
fi considerată nelegală, atâta timp cât Legea nr. 92/2007 nu o interzice in mod explicit, iar 
prevederile art. 4 alin. 1 lit. b) din citatul act normativ, reprezintă doar regula generală, ce nu 
exclude posibilitatea adoptării unor soluŃii particulare, precum ar fi cele impuse de situaŃia 
existentă într-o zonă metropolitană unde aglomerările urbane nu se suprapun perfect pe 
limitele teritoriale ale unei unităŃi administrativ-teritoriale şi unde serviciile publice, printre 
care se numără şi serviciul de transport public de persoane, se întrepătrund de o manieră ce 
nu permite o distincŃie clară între transportul local şi transportul inter-localităŃi. 

De altfel, chiar dacă s-ar reŃine că H.C.L. nr. 149/2008 se abate de la regula instituită 
prin Legea nr. 92/2007, acest fapt, prin el însăşi, nu poate conduce, în mod automat, la 
concluzia că raportul obligaŃional, decurgând din prelungirea până în localitatea Lunca 
CetăŃuii a traseelor A27, A41 şi A44 şi din suprapunerea parŃială a acestor trasee cu traseul 
atribuit reclamantelor, pe porŃiunea cuprinsă între Rond CUG II şi localitatea Lunca 
CetăŃuii, aflată în componenŃa Comunei Ciurea, s-a născut în mod direct şi imediat în urma 
adoptării actului administrativ contestat, şi că prin acest act s-a creat un raport direct şi 
nemijlocit între autoritatea deliberativă a Municipiului Iaşi şi operatorii de transport în 
favoarea cărora s-au emis licenŃele de traseu evocate, cu valabilitate până la data de 30 iunie 
2008.  

Din această perspectivă, Curtea a apreciat că H.C.L. nr.149/2008 are doar valoarea 
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juridică şi semnificaŃia unei simple manifestări de intenŃie, şi că doar actul juridic prin care 
această manifestare de voinŃă s-a reunit cu manifestarea de voinŃă exprimată de cea de a 
doua unitate administrativ-teritorială. Ce au dat naştere „Acordului de asociere", este cel 
care a creat o situaŃie juridică nouă, permiŃând intrarea unei terŃe persoane, în speŃă a Regiei 
Autonome de Transport Public Iaşi, pe o porŃiune din traseul atribuit reclamantelor; actul 
juridic ce a finalizat procedura de asociere fiind, în mod necontestat, Protocolul încheiat la 
data de 8 mai 2008 de către Comuna Ciurea şi R.A.T.P. Iaşi, ultimă persoană, care a 
dobândit astfel calitatea de operator de transport public local pe relaŃia Iaşi - Lunca CetăŃuii. 

În atare condiŃii, Curtea a considerat că hotărârea contestată nu poate fi considerată a 
fi actul administrativ prin care drepturile legal recunoscute reclamantelor au fost vătămate, 
în sensul art. 1 din Legea nr. 554/2004, întrucât ea nu viza, direct sau indirect, modificarea 
sau stingerea drepturilor de exploatare recunoscute reclamantelor, prin n licenŃele ce le-au 
fost eliberate, în condiŃiile legii, ci doar asocierea între două unităŃi administrativ-teritoriale 
în vederea exploatării în viitor, în interes comun, a serviciului de transport public local de 
persoane, serviciu asigurat, la acea vreme, de regia Autonomă de Transport Public Iaşi, care 
funcŃionează ca persoană juridică de sine stătătoare şi la care Consiliul Local Iaşi, conform 
art. 36 alin. 3 lit. c) din Legea nr.215/ 2001, „exercită, în numele unităŃii administrativ-
teritoriale, doar drepturile şi obligaŃiile corespunzătoare participaŃiilor deŃinute, în condiŃiile 
legii", ceea ce nu echivalează cu statutul de "unitate subordonată”. 

Curtea a apreciat că doar actul bilateral, ce a reunit voinŃa a două unităŃi 
administrativ-teritoriale, care potrivit art. 21 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, sunt, la nivel 
local, singurele persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi 
patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor şi obligaŃiilor ce decurg din raporturile cu alte 
persoane juridice, poate fi considerat, în atare condiŃii, ca fiind actul care a generat o situaŃie 
juridică nouă, în raport cu reclamantele, şi aceea în mod indirect, Ńinând cont de faptul că 
adevăratul act juridic, care a permis unui alt operator de transport decât cel licenŃiat să 
execute curse regulate pe porŃiunea de traseu cuprins între Rond CUG II şi Lunca CetăŃuii 
(blocuri) şi, implicit, să preia în folos propriu o parte din beneficiarii prestaŃiei de transport, 
cu efecte economice nefavorabile pentru reclamante, este doar Protocolul pe care Comuna 
Ciurea şi R.A.T.P. Iaşi l-au încheiat, la data de 8 mai 2008, cu aplicabilitate de la data de 12 
mai 2008. 

În raport de Protocolul ce a dat finalitate acordului de asociere şi a stabilit condiŃiile 
transpunerii în practică a acestuia, cu consecinŃe vătămătoare indirecte pentru reclamante, 
H.C.L. nr. 149/2008 apare ca fiind doar unul din actele premergătoare asocierii, prin care se 
manifestă acordul de principiu în vederea „înfiinŃării AsociaŃiei de dezvoltare 
intercomunitară”, act care, prin el însăşi, nu generează o situaŃie juridică nouă şi nici un 
raport direct, obligaŃional, cu reclamantele, caz în care nu se poate angaja răspunderea 
autorităŃii deliberative a Municipiului Iaşi pentru efectele indirecte produse de asocierea 
celor două unităŃi administrativ-teritoriale unor terŃe persoane, în condiŃiile în care 
elementele concrete ale exploatării uni părŃi din traseul atribuit reclamantelor au fost 
convenite printr-un act juridic încheiat de persoane juridice ce nici măcar nu figurează ca 
părŃi în prezenta cauză, considerente pentru care cererea de anulare a actului administrativ 
menŃionat urmează a fi respinsă, ca nefondată.  

În ceea ce priveşte cererea reclamantelor de a se obliga pârâtul la plata de daune 
materiale, reprezentând „contravaloarea prejudiciilor materiale înregistrate ca urmare a 
imposibilităŃii de a-şi desfăşura activitatea pe traseul Iaşi - Lunca CetăŃuii - Ciurea, în 
perioada 12.05.2008 - 30.06.2008", Curtea a constatat că nu se poate reŃine că nu s-a dovedit 
că reclamantele au fost puse în „imposibilitate de a-şi desfăşura activitatea pe traseu”, 
întrucât din nici unul din actele juridice evocate nu rezultă că prin acestea s-a modificat sau 
s-a anulat vreunul din drepturile recunoscute reclamantelor prin licenŃele ce le-au fost 
eliberate de Ministerul Transporturilor, prelungirea traseelor R.A.T.P. Iaşi neputând să 
conducă în realitate decât cel mult la atragerea unei părŃi din persoanele care călătoreau pe 
această rută spre mijloacele de transport public de persoane ale R.A.T.P. Iaşi, cu efecte 
negative în ceea ce priveşte rata de profitabilitate a serviciilor asigurate de către reclamante, 
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fapt care nu echivalează însă cu o împiedicare efectivă sau cu o îngrădire a dreptului 
acestora de a exploata traseul licenŃiat. 

Pe lângă aceste constatări, Curtea a reŃinut că simpla manifestare de voinŃa a 
pârâtului de a se asocia cu o altă unitate administrativ-teritorială, mai înainte ca această 
asociere să se fi perfectat, nu a dat naştere unei situaŃii juridice noi şi nici nu a creat un 
raport direct şi nemijlocit între Consiliul Local Iaşi şi societăŃile comerciale reclamante, din 
moment ce nici acordul de asociere, nici protocolul încheiat de Comuna Ciurea cu R.A.T.P. 
laşi, şi cu atât mai puŃin H.C.L. nr. 149/31.03.2008, nu vizează, în mod direct, dreptul şi 
condiŃiile de exploatare a traseului de către SC „P.I.” SRL şi SC „P.” SRL, efectele actului 
contestat fiind, în ceea ce le priveşte pe reclamante, unele indirecte, derivate în mod 
incidental din acordul de asociere, perfectat de persoane juridice ce nu au fost chemate în 
judecată, în condiŃiile în care cererea de „introducere în cauză a Municipiului Iaşi, prin 
Primar”, a fost făcută de reclamante abia la termenul din 29 septembrie 2009, deci la un an 
de la data înregistrării acŃiunii, considerente pentru care şi acest capăt de cerere a fost 
respins odată cu respingerea şi a cererii de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de 
judecată ocazionate în prezenta cauză, precizările cuprinse în concluziile scrise aflate la 
dosar fond nefiind luate în considerare ca unele ce sunt formulate cu ignorarea dispoziŃiilor 
art. 112 şi art. 132 Cod procedură civilă. 

9. Vânzarea de bunuri în rate. Regimul fiscal al dobânzilor percepute 
pentru livrarea de bunuri cu plata în rate 

În mod justificat prima instanŃă a reŃinut că dobânda pe care cumpărătorul s-a 
obligat să o plătească la termenele prevăzute în contract, odată cu rata 
scadentă, nu poate fi asimilată, din niciun punct de vedere, cu dobânda 
penalizatoare, convenită pentru cazul în care cumpărătorul nu-şi 
îndeplinea la termen şi în condiŃiile convenite, obligaŃiile asumate, şi că 
simplul fapt că părŃile contractante au convenit ca plata preŃului să se 
facă eşalonat exclude „ab initio” ideea că ne aflăm în faŃa unei „plăŃi cu 
întârziere”, termenele de plată eşalonată a ratelor fiind în realitate 
termenele scadente ale obligaŃiei însăşi şi nu momentul de încălcare a 
acesteia. 

Decizia nr. 751/C.A. din 20 decembrie 2010 

Legea nr. 571/2003  

Prin sentinŃa nr. 164/CA din 10 mai 2010, Tribunalul Vaslui a respins cererea 
formulată de către contestatoarea S.C. „N.” S.R.L. Bârlad, în contradictoriu cu intimata 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Vaslui, precum şi cererea de acordare a 
cheltuielilor de judecată. 

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că, prin decizia de impunere nr. 
238/29.04.2009, emisă în baza raportului de inspecŃie fiscală încheiat la data de 28.04.2009, 
s-a reŃinut în sarcina contestatoarei o obligaŃie suplimentară de plată, în cuantum de 269.378 
lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată şi majorări de întârziere aferente, ca urmare a 
neincluderii de către contestatoare în baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată a 
veniturilor constând în dobânzile obŃinute din vânzarea de bunuri în rate, atât în cazul 
contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate încheiate anterior datei de 01.01.2007, 
dar numai pentru ratele scadente după această dată, cât şi pentru contractele de vânzare-
cumpărare cu plata în rate încheiate ulterior datei menŃionate.  

S-a mai reŃinut că, prin decizia nr. 31/2009, intimata a respins contestaŃia formulată 
împotriva deciziei de impunere, şi că contestatoarea are, conform satului, ca principal obiect 
de activitate, comerŃul cu amănuntul de articole de iluminat şi a altor obiecte de uz casnic, 
principalii săi clienŃi fiind persoane fizice şi juridice din municipiul Bârlad, cărora li s-a 
vândut, în perioada supusă controlului, mărfuri cu plata în rate.  
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Raportându-se la constatările expertului contabil, dar şi la Ńinutul actelor 
administrativ-fiscale contestate, prima instanŃă a reŃinut că problema de drept adusă în 
discuŃie este aceea de a se stabili dacă venituri constând în dobânzile încasare pentru 
vânzarea de bunuri în rate fac sau nu parte din baza de impozitare a taxei pe valoarea 
adăugată, după data de 01 ianuarie 2007, spre deosebire de prev. art. 137 alin. 3 lit. a) din 
Legea nr. 571/2003, în vigoare până la data de 31.12.2006, care statuau în mod expres că nu 
se cuprindeau în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată dobânzile percepute pentru 
plăŃile cu întârziere, livrările cu plata în rate şi operaŃiunile de leasing. 

Prima instanŃă a constatat însă că, începând cu data de 01.01.2007, art. 137 alin. 3 lit. 
c) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat, în sensul că în baza de impozitare a taxei pe 
valoarea adăugată sunt cuprinse dobânzile percepute după data livrării sau prestării, precum 
şi cele pentru plăŃile cu întârziere. 

Analizând comparativ cele două norme, prima instanŃă a reŃinut că, dacă anterior 
datei de 01.01.2007, din baza de impozitare a T.V.A. erau excluse trei mari categorii de 
dobânzi, respectiv dobânzile percepute pentru plăŃi cu întârziere, dobânzile percepute pentru 
livrări cu plata în rate şi dobânzi percepute pentru plăŃi cu întârziere, după data de referinŃă 
menŃionată erau exceptate doar dobânzile percepute pentru plata cu întârziere a preŃului 
mărfii, regim juridic considerat a pune în evidenŃă faptul că, după data de 01.01.2007, 
veniturile constând în dobânzile percepute pentru vânzarea de bunuri în rate sunt incluse în 
baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, concluzia găsită a fi întărită de prev. art. 
161 alin. 15 din Legea nr. 571/2003, în forma în vigoare după data de 01.01.2007, care 
statuează că, în cazul contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate, încheiate valabil, 
anterior datei de 31.12.2006, aflate în derulare şi după data aderării la Uniunea Europeană, 
exigibilitatea ratelor scadente după data aderării intervine la fiecare dintre datele specificate 
în contractul pentru plata ratelor. 

Constatând că, din ansamblul reglementărilor evocate, rezultă în mod clar intenŃia 
legiuitorului de a include în baza de impozitare a taxei pentru valoarea adăugată şi veniturile 
constând în dobânzile percepute pentru vânzarea de bunuri în rate, taxa aferentă fiecărei rate 
devenind exigibilă la data scadenŃei ratei, prima instanŃă a apreciat că contestatoarea 
datorează suplimentar sumele stabilite de organul fiscal, drept pentru care acŃiunea a fost 
respinsă. 

Împotriva acestei sentinŃe a introdus recurs reclamanta S.C. „N.” S.R.L. Bârlad, care 
critică hotărârea primei instanŃe pe motiv că nu s-a avut în vedere, la soluŃionarea cauzei, 
concluziile raportului de expertiză, că nu au fost indicate motivele ce au stat la baza 
înlăturării acestor concluzii, în condiŃiile în care proba respectivă a fost apreciată ca fiind 
pertinentă, concludentă şi utilă cauzei, că organul judiciar putea să admită sau să respingă 
concluziile expertului în funcŃie de nivelul ştiinŃific, calitatea acestora şi corelaŃia lor cu 
celelalte probe administrate, ori să dispună eventual întregirea expertizei sau o nouă 
expertiză, susŃinându-se că proba a fost temeinică şi de neînlăturat, pentru stabilirea 
responsabilităŃii persoanelor vinovate pentru încălcarea legii. 

Recurenta a mai susŃinut că prima instanŃă a reŃinut o situaŃie de fapt trunchiată, 
interpretându-se eronat prevederile legale referitoare la modul de calculate a dobânzilor, în 
condiŃiile în care art. 137 din Legea nr. 571/2003, astfel cum a fost el modificat, stabileşte 
că în baza de impozitare pentru T.V.A. nu sunt cuprinse decât dobânzile percepute după 
data livrării, pentru plăŃile efectuate cu întârziere, ne mai existând noŃiunea de vânzare cu 
plata în rate, urmare generalizării noŃiunii de dobânzii percepute după data livrării sau 
prestării. 

Raportându-se la prev. art. 134 ind. 1 Cod fiscal, recurenta a susŃinut că faptul 
generator intervine la data livrării mărfurilor şi c ă, în cazul vânzărilor cu plata în rate, 
întrucât încasarea contravalorii acestor mărfuri se realizează la o dată ulterioară livrării, 
trebuia să se tragă concluzia că plata contravalorii acestor mărfuri se realizează cu 
întârziere, faŃă de data livrării mărfurilor, şi că, prin urmare, dobânzile percepute după data 
livrării mărfurilor, pentru plăŃile efectuate cu întârziere, nu se includ în baza de impozitare, 
legiuitorul referindu-se numai la ratele scadente, nu şi la dobânzile aferente ratelor scadente 
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pentru vânzările cu plata în rate, invocându-se în susŃinerea acestei interpretări dispoziŃiile 
art. 13 din O.G. nr. 92/2003, considerente pentru care recurenta solicită admiterea 
recursului, casarea hotărârii atacate şi admiterea contestaŃiei.  

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile, Curtea a reŃinut că, la stabilirea obligaŃiei suplimentare în 
sumă de 186.061 lei, rezultată ca diferenŃă în plus la taxa pe valoarea adăugată colectată, 
organul fiscal a avut în vedere faptul că „pentru veniturile realizate, reprezentând dobânzi 
percepute pentru livrarea cu plata în rate, o componentă de finanŃare în cadrul contractelor 
de vânzare încheiate în perioada verificată, nu a fost colectată taxa pe valoarea adăugată”, 
„contrar prev. art. 137 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 571/2003, modificată” şi că, prin decizia 
nr. 31 din 06 iulie 2009, organul administrativ investit cu soluŃionarea contestaŃiei formulate 
împotriva deciziei de impunere nr. 328/29.04.2009, a apreciat că „pentru contractele de 
vânzare-cumpărare cu plata în rate, încheiate după data de 01.01.2007, dobânda intră în baza 
de impozitare a T.V.A., iar exigibilitatea acesteia intervine la momentul predării efective a 
bunurilor către o altă persoană sau la data emiterii facturii, atunci când aceasta este 
anterioară datei predării efective a bunului; pentru contractele încheiate înainte de 01 
ianuarie 2007, aflate în derulare şi, după această dată, exigibilitatea taxei intervine la fiecare 
dintre datele specificate în contract pentru plata ratelor”.  

Curtea a constatat de asemenea că, prin contestaŃia formulată la data de 21 mai 2009, 
S.C. „N.” S.R.L. Bârlad confirmă faptul că la predarea mărfurilor se emite clientului factura 
fiscală, în care este precizat preŃul de vânzare cu amănuntul, preŃ identic atât pentru clienŃii 
ce achită la livrare aceste produse, cât şi pentru clienŃii ce achită aceste produse la o dată 
ulterioară, în mai multe tranşe, stabilite orientativ, de comun acord, prin contractul de 
vânzare-cumpărare” şi că pentru plata cu întârziere a mărfurilor, se stabileşte orientativ o 
dobândă, prin contractul de vânzare-cumpărare, dobândă ce este percepută (încasată) după 
data livrării mărfurilor, orientativ deoarece, cum se observă din evidenŃa financiar-contabilă, 
respectiv nota contabilă nr. 11, lună de lună, sunt clienŃi ce achită contravaloarea mărfurilor 
înainte de termenele prevăzute în contract, astfel stornându-se dobânzile stabilite şi 
neîncasate. 

Recurenta mai specifică, prin aceeaşi contestaŃie, că a folosit contul analitic distinct 
4111.1 pentru ClienŃi – dobânzile de încasat cu scopul de a avea în balanŃa de verificare 
sintetică o evidenŃă distinctă a contravalorii mărfurilor ce urmează a se încasa şi a 
veniturilor din dobânzi ce urmează a se realiza, că în momentul în care cumpărătorul se 
prezintă la casieria unităŃii şi achită o sumă de bani, pe chitanŃa eliberată de societate este 
specificată suma totală încasată şi, separat, cât din această sumă reprezintă rata (valoarea 
bunurilor) şi cât reprezintă dobânda percepută; numai în condiŃiile în care clientul respectiv 
este un client rău platnic (întârzie în mod repetat de la termenele precizate) i se calculează şi 
penalităŃi, care sunt tot dobânzi; susŃinându-se că veniturile din dobânzi pentru livrările cu 
plata în rate nu sunt venituri realizate în momentul livr ării mărfurilor ci sunt venituri de 
realizat, şi realizate în momentul încasării, respectiv la termenele diferite ale calculului 
impozitului pe profit, dorind aplicarea corectă a revederilor legale. 

În raport de aceste constatări, Curtea a apreciat că în mod corect prima instanŃă a 
reŃinut că problema esenŃială ce se ridică în prezenta cauză este aceea de a şti dacă dobânzile 
încasare pentru vânzarea de bunuri cu plata în rate fac sau u parte din baza de impozitare a 
taxei pe valoarea adăugată, după data de 01 ianuarie 2007, având în vedere că, până la data 
de 31 decembrie 2006, art. 137 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 571/2003 nu cuprindea în baza de 
impozitare a T.V.A. dobânzile percepute pentru plăŃile cu întârziere, livrările cu plata în rate 
şi operaŃiunile de leasing. 

Curtea a constatat de asemenea că în mod justificat au fost înlăturate susŃinerile 
reclamantei-recurente referitoare la faptul că „dobânda ce este percepută (încasată) după 
data livrării mărfurilor, stabilită orientativ prin contractul de vânzare-cumpărare”, are rolul 
de a sancŃiona „plata cu întârziere a mărfurilor”, pentru că o astfel de interpretare contravine 
însăşi esenŃei contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, contract prin care părŃile 
convin, din motive ce nu interesează cauza de faŃă, ca preŃul bunurilor vândute să fie achitat 
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în mai multe rate, la termenele convenite, şi ca, la fiecare termen scadent sau la o altă dată 
convenită, să se achite şi o anumită dobândă, în cuantumul convenit.  

Deci, de principiu în cadrul acestui tip de contract, nu se poate vorbi, sub niciun 
motiv, de plata cu întârziere a mărfurilor, din moment ce vânzătorul a acceptat ca cel care a 
cumpărat bunul să achite preŃul eşalonat, la intervale de timp bine determinate, care devin 
astfel, prin efectul contractului, momente la care obligaŃia de plată a unei fracŃiuni din preŃ 
devine certă, lichidă şi exigibilă, plata la acest termen şi în aceste condiŃii f ăcând parte 
integrantă din înŃelegerea părŃilor, înŃelegere perfect compatibilă cu dispoziŃiile art. 969 şi 
art. 970 Cod civil, neinteresând, în cauza de faŃă, soluŃiile convenite pentru ipoteza în care 
cumpărătorul ar fi achitat preŃul mai înainte de termenele convenite şi modul în care aceste 
încasări au fost reflectate în evidenŃele contabile ale vânzătorului. 

Chiar dacă reclamanta-recurentă tinde în mod evident să disimuleze aceste dobânzi, 
convenite prin contract, sub forma unor daune-interese, sau penalităŃi aplicabile clienŃilor răi 
platnici, sancŃiuni despre care cea în cauză a susŃinut că „au ca scop conştientizarea 
clienŃilor să nu achite mai târziu de termenul stabilit contravaloarea mărfurilor cumpărate, 
penalităŃi ce sunt încasate şi înregistrate în contul 758 – Alte venituri de exploatare, şi 
reprezintă tot dobânzi pentru plata cu întârziere a mărfurilor livrate”; Curtea a constatat ca 
fiind dovedit faptul că, în contractele de vânzare-cumpărare încheiate, ce nu sunt altceva 
decât o specie a contractului de credit, reclamanta-recurentă a impus două tipuri distincte de 
dobânzi, dintre care unul apare ca fiind serviciul normal al creditului, acordat pe un anumit 
termen şi perfectat în anumite condiŃii, iar cel de al doilea are un rol pur sancŃionator, fiind 
destinat exclusiv celor care „întârzie în mod repetat de la termenele precizate”, dovadă a 
acestui fapt fiind însăşi împrejurarea că cele două tipuri de dobânzi sunt evidenŃiate în 
conturi diferite, ca unele ce au un regim juridic şi fiscal diferit. 

Ca atare, Curtea a considerat că în mod justificat prima instanŃă a reŃinut că dobânda 
pe care cumpărătorul s-a obligat să o plătească la termenele prevăzute în contract, odată cu 
rata scadentă, nu poate fi asimilată, din niciun punct de vedere, cu dobânda penalizatoare, 
convenită pentru cazul în care cumpărătorul nu-şi îndeplinea, la termen şi în condiŃiile 
convenite, obligaŃiile asumate, şi că simplul fapt că părŃile contractante au convenit ca plata 
preŃului să se facă eşalonat exclude „ab initio” ideea că ne aflăm în faŃa unei „plăŃi cu 
întârziere”, termenele de plată eşalonată a ratelor fiind în realitate termenele scadente ale 
obligaŃiei însăşi şi nu punctul de încălcare a acesteia. 

Pe cale de consecinŃă, având în vedere modificările aduse Legii nr. 571/2003, Curtea 
a constatat că în mod temeinic şi legal prima instanŃă a reŃinut că, după data de 01 ianuarie 
2007, dobânda ce reprezintă serviciul creditului intră în baza de impozitare, iar exigibilitatea 
acesteia intervine la momentul predării efective a bunurilor sau la data emiterii facturii, când 
aceasta este anterioară datei predării efective a bunului, şi că, pentru contractele încheiate 
anterior menŃionatei date, aflate în derulare, exigibilitatea taxei intervine la fiecare din 
datele convenite prin contract pentru plata ratelor, ceea ce a rămas legalmente necuprins în 
baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată fiind doar dobânzile (penalităŃile) percepute 
pentru încălcarea obligaŃiilor contractuale, ce exced sferei preŃului şi a accesoriilor acestuia.  

În aplicarea dispoziŃiilor art. 137 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 571/2003 şi în 
interpretarea prev. art. 161 alin. 15 din Codul fiscal, prima instanŃă nu era Ńinută de obligaŃia 
de a-şi însuşi concluziile expertului contabil, faptul că nu şi-a motivat înlăturarea acestor 
concluzii neavând nicio consecinŃă în ceea ce priveşte legalitatea şi temeinicia soluŃiei 
adoptare, având în vedere că acceptarea, prin încheierea din 07 decembrie 2009, a 
obiectivului suplimentar propus de reclamantă, în sensul de a se preciza „dacă societatea 
contestatoare datorează acel T.V.A. despre care se face vorbire”, nu-i permitea expertului 
contabil să depăşească cadrul instituŃional în care el trebuia să-şi desfăşoare activitatea, care, 
astfel cum se stabileşte prin art. 201 Cod procedură civilă, trebuia să se rezume la 
„l ămurirea unor împrejurări de fapt” şi nu la interpretarea legii, nicio dispoziŃie legală în 
vigoare nerecunoscut probei cu expertiza un caracter de „neînlăturat”, astfel precum a 
susŃinut recurenta, indiferent de „nivelul ştiinŃific şi calitatea acesteia”. 

Ca atare, constatând că hotărârea primei instanŃe este temeinică şi legală şi că 
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opiniile exprimate de recurentă, referitoare la natura şi regimul juridic al dobânzii ce se 
constituie în serviciu al contractului de credit, având ca obiect vânzarea de bunuri în rate, 
nu-şi află suport în Codul fiscal, din moment ce nu are rolul pe care însăşi vânzătorul l-a 
atribuit „penalităŃilor în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere”, penalităŃi (sau 
dobânzi) care sunt percepute distinct de dobânda percepută cu ocazia încasării fiecărei rate 
scadente, Curtea, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, a respins recursul promovat de 
reclamantă, ca fiind nefondat.  

10. CompetenŃa instanŃei de contencios administrativ de a judeca 
cereri de reformare a contractelor de vânzare-cumpărare, după 
ce acesta a intrat în circuitul civil  

Cum scopul real urmărit de reclamantă, prin acŃiunea de faŃă, este acela de a 
impune vânzătorului încheierea unui alt contract decât cel convenit 
anterior, încheiat în formă autentică, în condiŃiile în care bunul ce a făcut 
obiectul vânzării-cumpărării nu mai face parte din categoria „bunurilor 
proprietate publică” ci avea regimul unui bun din domeniul privat al 
Municipiului Iaşi, iar OUG nr. 68/2008 nu reglementa ea însăşi o astfel 
de procedură, prima instanŃă era obligată să constate că, atâta timp cât 
legea specială nu prevedea în mod expres competenŃa materială a 
instanŃei de contencios administrativ de a soluŃiona o astfel de cerere, 
care nici măcar nu poate fi inclusă în categoria de „litigii” de natura 
celor enumerate la art. 8 din Legea nr. 554/2004, din moment ce prin 
acŃiune nu se cere exercitarea controlului de legalitate a condiŃiilor în 
care s-a perfectat contractul, ci impunerea voinŃei cumpărătorului asupra 
voinŃei vânzătorului, pe temeiuri ce au intervenit ulterior perfectării 
acordului de voinŃă al părŃilor contractante şi străine operaŃiunii de 
negociere, competenŃa de soluŃionare a acŃiunii, în întregul ei, revenea 
judecătoriei şi nu instanŃei de contencios administrativ. 

Decizia nr. 754/C.A. din 20 decembrie 2010  

O.U.G. nr. 68/2008  

Prin sentinŃa nr. 663/CA/ din 20 iulie 2010, Tribunalul Iaşi a admis acŃiunea, astfel 
cum a fost modificată, formulată de reclamanta V.L., în contradictoriu cu pârâtul Consiliul 
Local al Municipiului Iaşi, pe care l-a obligat să modifice preŃul stabilit de părŃi prin 
contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2914 din 20 iulie 2009, la Biroul 
notarului public, în raport de valorile stabilite prin raportul de evaluare a proprietăŃilor 
întocmit de PFA „C.A.-O.”, şi să recalculeze ratele stabilite prin contractul iniŃial, în raport 
de preŃul ce va fi determinat după raportul de evaluare întocmit de persoana fizică autorizată 
menŃionată.  

Pentru a se pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut că reclamanta a solicitat să se 
dispună revizuirea preŃului stabilit de părŃi prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat 
sub nr. 2914/2009, modificarea contractului menŃionat prin revizuirea valorii ratelor, potrivit 
ultimei evaluări, precum şi încheierea actului adiŃional, şi că, ulterior, reclamanta a 
modificat obiectul acŃiunii, în sensul de a se dispune doar modificarea contractului, sub 
aspectul preŃului de vânzare, în raport de ultimul raport de evaluare şi ajustarea ratelor în 
raport de această ultimă evaluare, modificări care să fie cuprinse într-un act adiŃional la 
contractul iniŃial. 

Prima instanŃă a reŃinut de asemenea că pârâŃii au invocat excepŃia necompetenŃei 
materiale a instanŃei de contencios administrativ, că această excepŃie a fost respinsă prin 
încheierea din 25 iunie 2010, odată cu respingerea excepŃiei inadmisibilităŃii acŃiunii şi a 
excepŃiei lipsei calităŃii procesuale pasive a Consiliului Local Iaşi, admiŃându-se excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale pasive a Municipiului Iaşi şi a D.A.D.P.P. Iaşi, şi constatându-se 
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că excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a Primarului Municipiului Iaşi nu are legătură 
cu prezenta cauză, prin raportare la dispoziŃiile art. 8 alin. 5 din O.U.G. nr. 68/2008. 

S-a reŃinut de asemenea că, în temeiul O.U.G. nr. 68/2008, autoritatea pârâtă a iniŃiat 
procedura de vânzare a spaŃiilor având destinaŃia de cabinete medicale, că pentru spaŃiile 
situate în municipiul Iaşi, str. T.C. nr. 4, a fost întocmit un raport de evaluare, de către SC 
„„D. şi AsociaŃii”” SRL, că, urmare contestaŃiilor formulate, s-a procedat, la un interval 
scurt de timp (prima evaluare fiind realizată în lunile mai-iunie 2009, iar cea de a doua în 
lunile februarie-martie 2010), în raport de data la care s-a încheiat contractul cu reclamanta, 
la o nouă reevaluare, ocazie cu care s-au stabilit valori considerabil mai mici faŃă de raportul 
de evaluare iniŃial, şi că această din urmă evaluare a fost întocmită de către persoana fizică 
autorizată „C.A.-O.”. 

Constatând că autoritatea pârâtă a încheiat contracte de vânzare-cumpărare a 
spaŃiilor medicale având ca suport ambele raporturi de evaluare, dar fără a se fi finalizat 
procedura iniŃială de vânzare, ajungându-se astfel ca, în cadrul unei proceduri unitare, să 
aplice criterii diferenŃiate, de natură a crea o inegalitate de tratament juridic, în raport cu 
medicii beneficiari ai respectivelor spaŃii, prima instanŃă a apreciat că pârâtul a încălcat art. 
16 alin. 1 din ConstituŃia României, prin neasigurarea unui tratament egal tuturor medicilor 
angrenaŃi în procedura de cumpărare a spaŃiilor cu destinaŃia de cabine medicale, şi că, între 
principiul libertăŃii contractuale şi al consensualismului, invocat de pârât în apărare, şi 
principiul egalităŃii în faŃa legii şi al autorităŃilor publice, are prioritate principiul 
constituŃional anterior anvizajat, care garantează egalitatea cetăŃenilor în faŃa autorităŃilor 
publice, fără privilegii sau discriminări. 

Considerând că autoritatea publică pârâtă nu are dreptul de a specula piaŃa 
imobiliară, în detrimentul beneficiarilor prevăzuŃi în O.U.G. nr. 68/2008, şi că întocmirea a 
două rapoarte de evaluare, pentru aceleaşi spaŃii medicale, cu valori diferite, şi încheierea de 
contracte în baza ambelor rapoarte, dar în cadrul aceleiaşi proceduri de vânzare, este de 
natură a încălca principiul constituŃional reglementat de art. 16 alin. 1 din ConstituŃie, prima 
instanŃă a considerat că apărarea pârâtului, referitoare la principiul libertăŃii contractuale şi a 
consensualismului, ce a stat la baza încheierii contractului, nu poate fi primită, drept pentru 
care acŃiunea a fost admisă, astfel cum a fost ea modificată. 

Împotriva acestei sentinŃe au introdus recurs Municipiul Iaşi, Primarul Municipiului 
Iaşi şi Consiliul Local Iaşi, care critică hotărârea primei instanŃe pe motiv că s-a ignorat 
faptul că raportul de evaluare, întocmit conform art. 7 din O.U.G. 68/2008 este un simplu 
instrument de lucru pentru comisia de aplicare a menŃionatului act normativ, prin faptul că 
stabileşte o valoare sub care comisia nu poate vinde spaŃiile medicale către titularii acestora, 
în condiŃiile în care printre soluŃiile pe care le poate adopta instanŃa de contencios 
administrativ, enumerate în mod limitativ la art. 18 din Legea nr. 554/2004, nu se numără şi 
aceea de stabilire a unui preŃ real de vânzare, sau obligarea autorităŃii pârâte la revizuirea 
preŃului de vânzare şi modificarea contractului de vânzare-cumpărare a cabinetului medical, 
apreciindu-se că reclamanta ar fi fost în drept să se considere vătămată doar în cazul în care 
cererea sa nu ar fi fost soluŃionată în termen, sau prin refuzul de efectuare a unei operaŃiuni 
administrative. 

În această ordine de idei, recurenŃii au mai susŃinut că instanŃa de contencios 
administrativ are competenŃă să soluŃioneze doar litigiile apărute în fazele premergătoare 
încheierii unui contract administrativ, precum şi orice alte litigii referitoare la încheierea, 
modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului administrativ, şi că în cauza 
de faŃă nu se regăsesc nici una din condiŃiile impuse de art. 8 din Legea n. 554/2004, 
reclamanta contestând doar preŃul de evaluare. 

Întrucât contestaŃia a fost respinsă de către comisia de contestaŃii, tocmai pentru că 
nu se încadra în motivele expres enumerate de O.U.G. nr. 68/2008, iar contractul de 
vânzare-cumpărare a spaŃiului medical a fost încheiat cu respectarea prevederilor acestui act 
normativ, recurenŃii susŃin că nu există o normă legală de plafonare a preŃului, ci doar 
obligaŃia de a nu coborî sub preŃul stabilit prin raportul de evaluare, şi că aşa cum 
reclamanta nu a fost obligată să cumpere, nici proprietarul bunului nu poate fi obligat să 
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vândă în alte condiŃii decât cele stabilite prin ordonanŃa de urgenŃă menŃionată, ignorându-se 
faptul că vânzarea se încheie doar prin consimŃământul părŃilor, susŃinându-se totodată că 
contractul încheiat are natură civilă şi nu administrativă. 

Intimata V.L., prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului, având în vedere că 
însuşi Primarul Municipiului Iaşi a recunoscut, în şedinŃa din 23.12.2009 a Consiliului Local 
Iaşi, faptul că preŃul stabilit prin raportul de evaluare, întocmit de SC „D. şi AsociaŃii”, este 
mult prea mate şi că era necesară efectuarea unui alt raport de evaluare, susŃinându-se că în 
cauză sunt incidente dispoziŃiile art. 1 din Legea nr. 554/2004, dat fiind faptul că actul de 
vânzare-cumpărare este un contract administrativ şi că, potrivit art. 8 alin. 2 din Legea 
contenciosului administrativ, instanŃa sesizată era competentă să soluŃioneze litigiile apărute 
în fazele premergătoare încheierii contractului, precum şi orice litigii legate de încheierea , 
modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului administrativ. 

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor legale aplicabile, Curtea a constatat că Municipiul, Iaşi a deŃinut în proprietate 
imobilul situat în Iaşi, str. T.C. nr. 4, că acesta a fost folosit în vederea asigurării asistenŃei 
medicale a locuitorilor Municipiului Iaşi, şi că, urmare adoptării O.U.G. 68 din 28 mai 
2008, Consiliul Local al Municipiului Iaşi a aprobat vânzarea spaŃiilor medicale respective 
către persoanele cărora li s-a recunoscut dreptul de a cumpăra, enumerate la art. 3 din 
menŃionatul act normativ. 

S-a mai constatat că, mai înainte de a fi vândute, spaŃiile respective, cu destinaŃia de 
cabinete medicale, au făcut obiectul unei legale evaluări, că împotriva acestor operaŃiuni 
administrative cei interesaŃi au formulat contestaŃie, că aceste contestaŃii au fost respinse 
prin procesul-verbal înregistrat sub nr.58598 din 22 iunie 2009, şi că, prin contractul de 
vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea notarială nr. 2914/20.07.2009, Consiliul 
Local al Municipiului Iaşi a vândut lui V.L., în condiŃiile O.U.G. 68/2008, a procesului-
verbal de vânzare directă nr. 66450/15.07.2009, precum şi a H.C.L. nr. 284/21.07.2008, 
imobilul denumit spaŃiu medical, situat în municipiul Iaşi, str. T.C. nr. 4, ulterior 
dezmembrat, în vederea exercitării de către cumpărător a activităŃii de medic. 

Curtea a constatat de asemenea că, după 11 luni de la data perfectării contractului de 
vânzare-cumpărare menŃionat, în formă autentică, cumpărătorul solicită instanŃei să 
modifice contractul în sensul stabilirii preŃului imobilului în raport de un cu totul alt raport 
de evaluare a proprietăŃii decât cel ce a stat la baza încheierii contractului menŃionat, pe 
motiv acesta evoca „posibilitatea scăderii preŃurilor” cerându-se ca pârâŃii să fie obligaŃi să 
încheie „un act adiŃional la contractul de vânzare-cumpărare, şi, implicit, revenirea asupra 
valorii ratelor stabilite în acelaşi contract, în raport de reevaluarea spaŃiului”, apreciindu-se 
cu această ocazie că contractul de vânzare-cumpărare menŃionat este un contract 
administrativ. 

Chiar dacă contractul de vânzare-cumpărare a spaŃiului medical menŃionat ar avea 
valenŃele unul contract administrativ, în sensul dat acestui termen de art. 2 alin. 1 lit. c) din 
Legea 554/2004 dat fiind faptul că operaŃiunea de vânzare a bunului imobil îşi are izvorul 
într-o lege specială, respectiv în O.U.G. nr. 68/2008, prima instanŃă era obligată ca, la 
momentul soluŃionării excepŃiei lipsei competenŃei sale materiale, excepŃie ridicată de pârâŃi 
să Ńină seama nu doar de dispoziŃiile art. 8 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, dar şi de 
reglementările de ordin procedural cuprinse în O.U.G. nr. 68/2008, şi mai ales faptul că 
acŃiunea reclamantei nu viza, în mod real, încheierea, modificarea, interpretarea, executarea 
sau încetarea contractului administrativ, ci perfectarea în mod practic a unui nou contract, 
după ce cel autentificat la data de 20 iulie 2009 a intrat în circuitul civil, plecându-se de la 
un document, denumit „Raport de evaluare a proprietăŃilor imobiliare”, întocmit la mai 
puŃin de opt luni după ce voinŃa părŃilor şi-a găsit materializarea şi finalitatea în contractul 
menŃionat. 

La soluŃionarea excepŃiei menŃionate nu s-a avut în vedere nici faptul că, la data 
perfectării contractului de vânzare-cumpărare, spaŃiul medical în discuŃie nu mai făcea parte 
din domeniul public al Municipiului Iaşi, fiind trecut în domeniul privat al unităŃii 
administrativ-teritoriale, conform H.C.L. nr. 518 din 22.12.2008, emisă în considerarea 
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dispoziŃiilor OUG nr. 68/2008, şi că acest din urmă act normativ, care reglementează, prin 
derogare de la dreptul comun, regulile de vânzare a spaŃiilor proprietate privată a unităŃilor 
administrativ-teritoriale cu destinaŃia de cabinete medicale, nu stabileşte competenŃa pentru 
instanŃele de contencios administrativ în ceea ce priveşte soluŃionarea cererilor de a se 
obliga vânzătorul să „încheie actele adiŃionale”, „să stabilească preŃul în raport de noul 
raport de evaluare” (întocmit ulterior perfectării acordului de voinŃă), şi „să revină asupra 
valorii ratelor stabilite” printr-un contract intrat în circuitul civil. 

În atare situaŃie, având în vedere cadrul de reglementare evocat, ce se constituie în 
normă specială chiar şi în raport de dispoziŃiile Legii nr. 554/2004, Curtea a apreciat că 
prima instanŃă ar fi trebuit să Ńină cont şi de practica Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, care, 
în mod constant, a statuat că instanŃele de judecată au obligaŃia să interpreteze în mod 
adecvat cererea de chemare în judecată, potrivit scopului real urmărit prin promovarea 
acŃiunii. 

Cum scopul real urmărit de reclamantă, prin acŃiunea de faŃă, este acela de a impune 
vânzătorului încheierea unui alt contract decât cel convenit anterior, încheiat în formă 
autentică, în condiŃiile în care bunul ce a făcut obiectul vânzării-cumpărării nu mai face 
parte din categoria „bunurilor proprietate publică” ci avea regimul unui bun din domeniul 
privat al Municipiului Iaşi, iar OUG nr. 68/2008 nu reglementa ea însăşi o astfel de 
procedură, prima instanŃă era obligată să constate că, atâta timp cât legea specială nu 
prevedea în mod expres competenŃa materială a instanŃei de contencios administrativ de a 
soluŃiona o astfel de cerere, care nici măcar nu poate fi inclusă în categoria de „litigii” de 
natura celor enumerate la art. 8 din Legea nr. 554/2004, din moment ce prin acŃiune nu se 
cere exercitarea controlului de legalitate a condiŃiilor în care s-a perfectat contractul, ci 
impunerea voinŃei cumpărătorului asupra voinŃei vânzătorului, pe temeiuri ce au intervenit 
ulterior perfectării acordului de voinŃă al părŃilor contractante şi străine operaŃiunii de 
negociere, competenŃa de soluŃionare a acŃiunii, în întregul ei, revenea judecătoriei şi nu 
instanŃei de contencios administrativ. 

Ca atare, constatând că prin art. 1 alin. 1 din Codul de procedură civilă se instituie 
regula jurisdicŃiei de drept comun în favoarea judecătoriilor, că restrângerea acestei 
competenŃe trebuie să fie una expresă şi limitativă, şi că atâta timp cât legea specială, în 
speŃă O.U.G. nr. 68/2008, nu conŃine astfel de norme derogatorii, iar prevederile art. 8 alin. 
1 din Legea nr. 554/2004, coroborate cu dispoziŃiile art. 2 alin. 1 lit. c) din aceeaşi lege, nu-
şi află aplicaŃiunea în cauza de faŃă, din moment ce bunul imobil vândut nu aparŃinea 
domeniului public, ci domeniului privat al Municipiului Iaşi, Curtea constatând că hotărârea 
atacată a fost pronunŃată de o instanŃă ce nu avea competenŃa materială să soluŃioneze 
acŃiunea reclamantei, a admis recursul pârâŃilor, în sensul că, în temeiul art. 304 pct. 3 Cod 
procedură civilă şi a dispoziŃiilor art. 312 alin. 6 Cod procedură civilă, a casat sentinŃa 
recurată şi a trimis cauza, în vederea rejudecării pricinii în primă instanŃă, Judecătoriei Iaşi, 
ca instanŃă cu plenitudine de competenŃă în materie civilă. 

 

11. Drept fiscal. DispoziŃia de reverificare emisă de către pârâta 
AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
nu poate fi calificată ca actul administrativ fiscal în înŃelesul 
prevederilor art. 41 şi 205 din C.pr.fisc. Inadmisibilitate 

Nu se poate considera că prin calificarea ca inadmisibilă a contestaŃiei 
formulată de reclamantă împotriva dispoziŃiei de verificare se recunoaşte 
supremaŃia organului fiscal în emiterea unor dispoziŃii de reverificare 
nesupuse revocării de către organul emitent şi implicit controlului 
instanŃei judecătoreşti, ceea ce ar contraveni principiului constituŃional al 
accesului liber la justiŃie, care are obligaŃia de a analiza litigiul dintre 
părŃi în fondul acestuia. Actul respectiv nu poate fi asimilat unui actul 
administrativ fiscal în înŃelesul prevederilor art. 41 şi 205 din codul de 
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proc. fiscală, care să fie susceptibil a fi contestat separat în procedura 
administrativ-jurisdicŃională reglementată de prevederile art. 205 din 
codul de proc. fiscală. Această dispoziŃie nu este decât un act premergător 
care poate sta la baza emiterii, eventual, a unei noi decizii de impunere 
care poate fi contestată ulterior, dacă se apreciază că este nelegală sau 
netemeinică, putând fi invocate inclusiv neregularităŃile actelor 
premergătoare care au stat la baza acestui act fiscal. 

Decizia nr. 524/C.A. din 11 octombrie 2010 

Prin sentinŃa civilă nr. 105/CA din 29.03.2010 a Tribunalului Vaslui s-a admis 
excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtei AgenŃia NaŃională de Administrare 
Fiscală, s-a respins acŃiunea formulată de către reclamanta SC „K.” SRL Vaslui în 
contradictoriu cu pârâta AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală ca fiind formulată 
împotriva unei persoane fără calitate procesuală activă, s-a respins acŃiunea formulată de 
către reclamanta SC „K.” SRL Vaslui în contradictoriu cu pârâta AdministraŃia FinanŃelor 
Publice pentru Contribuabili Mijlocii Vaslui. 

Pentru a se pronunŃa astfel instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
În ceea ce priveşte cu privire excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtei 

AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală, prima instanŃa reŃine faptul că aceasta este 
întemeiată. Reclamanta SC „K.” SRL prin contestaŃia înregistrată sub nr. 7662/11.09.2008 a 
solicitat pârâtei AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a solicitat 
anularea dispoziŃiei de reverificare nr. 2 din data de 21.07.2008, emisă de către pârâta 
AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Vaslui, la solicitarea DIICOT 
Iasi. Raportat la cele expuse, cum raportul juridic de drept administrativ s-a născut între 
reclamantă si pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, căreia i 
s-a solicitat să se pronunŃe cu privire la contestaŃia reclamantei împotriva dispoziŃiei de 
reverificare nr. 2 din 2008, nu între reclamantă şi pârâta AgenŃia NaŃională de Administrare 
Fiscală, instanŃa reŃine faptul că pârâta mai sus arătată nu are calitate procesuală pasivă în 
cauză. 

Prin dispoziŃia nr. 2 din data de 21.07.2008, emisă de către pârâta AdministraŃia 
FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Vaslui, la solicitarea DIICOT Iaşi, s-a 
dispus reverificarea fiscală a societăŃii reclamante cu privire la taxa pe valoarea adăugată si 
impozitul pe profit pentru perioada 1.01.2003- 31.12.2004 . 

Împotriva acestei măsuri administrative reclamanta, la data de 11.09.2008, a 
formulat contestaŃie, solicitând anularea dispoziŃie de reverificare pentru considerente de 
nelegalitate. 

AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Vaslui îi comunică 
reclamantei că măsura de reverificare a unei perioade nu constituie o măsură care poate fi 
contestată potrivit codului de procedură fiscală deoarece nu constituie un act administrative 
fiscal în înŃelesul legislaŃiei fiscale. 

În urma reverificării fiscale dispuse prin dispoziŃia nr. 2 din data de 21.07.2008 a 
fost întocmit raportul de inspecŃie fiscală nr. 8334 din data de 30.09.2008, decizia de măsuri 
nr. 8334 din data de 30.09.2008, si decizia de impunere nr. 97 din data de 30.09.2008. 

Din cuprinsul raportului de inspecŃie fiscală nr. 8334/30.09.2008 reiese indiscutabil 
că societatea reclamantă a fost reverificată fiscal doar pentru perioada 1.07.2003- 
31.12.2004 deoarece pentru perioada 1.01.2003 - 1.07.2003 se împlinise termenul de 
prescripŃie al creanŃelor bugetare. 

Împotriva actului administrativ fiscal mai sus arătat, reclamanta a formulat 
contestaŃie administrativă, care a fost suspendată prin decizia nr. 467 din 21.12.2008 emisă 
de ANAF pe considerentul că contestaŃia administrativă este strâns legată de soluŃionarea 
cauzei nr. 418/D/P/2005. 

Aşa cum reiese din înscrisurile depuse de către reclamantă, prin sentinŃa civilă nr. 
139/CA pronunŃată la data de 13.07.2009 de către Curtea de Apel Iaşi, această instanŃă, 
admiŃând acŃiunea reclamantei, a anulat decizia nr. 467/24.12.2008 emisă de ANAF, si a 
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obligat această pârâtă să soluŃioneze pe fond contestaŃia reclamantei formulată împotriva 
deciziei de impunere nr. 97 din data de 30.09.2008, emisă de AFP Vaslui pentru 
Contribuabili Mijlocii. 

Potrivit prevederilor art. 205 şi următoarele din codul de proc. fiscală, în materia 
contenciosului fiscal pot fi contestate la organele administrativ – fiscale jurisdicŃionale 
titlurile de creanŃă , adică deciziile de impunere, actele asimilate deciziilor de impunere, 
precum şi deciziile pentru regularizarea situaŃiei, emise în conformitate cu legislaŃia în 
materie vamală, precum şi alte acte administrative fiscale. 

Pe de altă parte, conform prevederilor art. 41 din Codul proc. Fiscală, actul 
administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaŃiei 
privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaŃiilor fiscale. 

Totodată, conform prevederilor Ordinului nr. 519/27.09.2005 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/63 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, art. 5 pct.1 al.1, actele administrative fiscale care intră în competenŃa de 
soluŃionare a organelor specializate prev. de art. 205 Cod proc. fiscală, sunt cele expres şi 
limitativ prevăzute de lege. 

Acelaşi text normativ statuează faptul că reprezintă act administrativ fiscal asimilat 
deciziei de impunere în condiŃiile art. 83 Cod proc. fiscală ca şi titlu de creanŃă fiscală 
susceptibil a fi contestat, declaraŃia fiscală în situaŃia în care, ca urmare a raportului privind 
rezultatele inspecŃiei fiscale, nu se modifică baza de impunere, de la data aducerii la 
cunoştinŃa contribuabilului a acestui fapt. 

Apoi, conform art. 5.2 din Ordinul nr.19/2005, alte acte administrative fiscale sunt 
dispoziŃia de măsuri, decizia privind stabilirea răspunderii reglementate de art. 28 din Codul 
de proc. Fiscală, notele de compensare, înştiinŃările de plată, procesul verbal privind 
calculul dobânzilor cuvenite. 

Conform prevederilor art. 5.3 – titluri de creanŃă privind datoria vamală pot fi 
declaraŃia vamală în detaliu, chitanŃa vamală, procesul verbal prin care se stabileşte şi se 
individualizează datoria vamală, inclusiv accesoriile, potrivit legii, precum şi actul 
constatator în măsura în care nu s-a încheiat un proces verbal. 

Astfel, reŃine prima instanŃa că din coroborarea prevederilor legale mai sus arătate 
rezultă că pot forma obiectul contestaŃiei reglementate de prevederile art. 205 şi urm. Cod 
proc. fiscală, deciziile de impunere, declaraŃia fiscală în situaŃia modificării bazei de 
impunere,ca şi titlu de creanŃă, titlurile de creanŃă în materie vamală, respectiv declaraŃia 
vamală în detaliu, chitanŃa vamală, procesul verbal prin care se stabileşte şi se 
individualizează datoria vamală, inclusiv accesoriile potrivit legii, precum şi actul 
constatator în măsura în care nu s-a încheiat un proces verbal, precum şi dispoziŃia de 
măsuri, decizia privind stabilirea răspunderii reglementat de art.28 din Codul de proc. 
fiscală, notele de compensare, înştiinŃările de plată, procesul verbal privind calculul 
dobânzilor cuvenite contribuabilului. 

FaŃă de cele expuse, cum dispoziŃia de verificare nr.2/21.07.2008 nu constituie un 
act administrativ fiscal în înŃelesul prevederilor art. 41 şi 205 din codul de proc. fiscală, care 
să fie susceptibil a fi contestat separat în procedura administrativ-jurisdicŃională 
reglementată de prevederile art. 205 din codul de proc. fiscală, instanŃa de fond reŃine că, în 
mod justificat, pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru contribuabilii mijlocii Vaslui 
nu a soluŃionat în fond contestaŃia formulată de reclamantă împotriva dispoziŃiei de 
verificare nr.2/21.07.2008 şi nu a verificat legalitatea şi temeinicia acestei dispoziŃii, aceasta 
fiind inadmisibilă potrivit legislaŃiei fiscale. 

Demn de remarcat este şi faptul că, aşa cum reiese din raportul de inspecŃie fiscală 
nr.8334/30.09.2008, în temeiul căruia a fost emisă decizia de impunere nr.97/30.09.2008, nu 
a fost reverificată fiscal perioada 1.01.2003-1.07.2003, pentru care executarea creanŃelor 
bugetare s-a prescris, fiind verificată doar pentru perioada 1.07.2003-31.12.2004, cu privire 
la care nu intervenise prescripŃia ,astfel încât reclamantei nu i-a fost cauzată nici o vătămare, 
fiind verificată fiscal doar o perioadă cu privire la care nu se împlinise termenul de 
prescripŃie. 
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Împotriva acestei sentinŃe a declarat în termen recurs S.C. „K.” S.R.L. Vaslui 
criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

În motivarea recursului se arată ca prin sentinŃa pronunŃată, instanŃa de fond 
analizează cererea de chemare în judecată doar parŃial, limitându-se doar la capătul principal 
al acŃiunii si concluzionând că dispoziŃia de reverificare nu constituie un act administrativ 
fiscal, care sa fie susceptibil a fi contestat separat în procedura administrativ-jurisdicŃională 
reglementată de prevederile art. 205 C.proc.fiscală şi ca atare, contestaŃia este inadmisibila 
potrivit legislaŃiei fiscale. Deşi, faŃă de menŃiunea anterioară, fondul cauzei nu se mai 
impunea a fi analizat, instanŃa constată că pentru perioada verificată nu se împlinise 
termenul de prescripŃie. Daca ar achiesa la punctul de vedere al intimatei si al instanŃei 
(calificând ca inadmisibila orice cale de atac împotriva unui act emis de un organ al 
statului), ar trebui să recunoască, în speŃa, supremaŃiei organului fiscal în emiterea unor 
dispoziŃii de reverificare nesupuse revocării de către organul emitent şi implicit controlului 
instanŃei judecătoreşti, ceea ce ar contraveni principiului constituŃional al accesului liber la 
justiŃie, care are obligaŃia de a analiza litigiul dintre părŃi în fondul acestuia. 

Raportând soluŃia pronunŃată în cauză, la aspectele cu care instanŃa a fost investită, 
este neîndoielnic că Tribunalul Vaslui nu s-a pronunŃat în integralitate asupra cererii (pct. 2 
al acŃiunii de anulare a deciziei rămânând nesoluŃionat), împrejurare ce atrage nelegalitatea 
sentinŃei. În mod evident, înlăturarea calificării deciziei de reverificare ca act administrativ 
fiscal, trebuia să fie urmată de analizarea aceleaşi decizii ca act administrativ supus 
reglementarilor Legii 554/2004, contestaŃia împotriva acesteia având valoarea procedurii 
prealabile, iar pct. 2 al acŃiunii fiind formulat prin prisma dispoziŃiilor art. 11 Legea 
554/2004. 

SentinŃa este şi netemeinică sub aspectul soluŃionării primului punct al acŃiunii, 
apreciind că în mod greşit prima instanŃă a considerat că decizia de reverificare nu este un 
act administrativ fiscal. Art. 41 C.proc.fiscala defineşte actul administrativ fiscal ca fiind 
actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaŃiei privind stabilirea, modificarea 
sau atingerea drepturilor şi obligaŃiilor fiscale 

 A apreciat  că, dispoziŃia de reverificare este un act administrativ fiscal reprezentând 
manifestarea unilaterală de voinŃă a unui organ fiscal. Ea a fost emisă prin aplicarea 
legislaŃiei fiscale (dispoziŃiilor art. 91 OG 92/2003 cu privire la termenul de prescripŃie, art. 
105 C.proc.fiscală referitor la condiŃiile reverificării, a pct. 4 al Ordinului nr. 
713/12.10.2004 al ANAF privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaŃiilor contribuabililor 
pe timpul desfăşurării inspecŃiei fiscale) generând în sarcina contribuabilului obligaŃia de a 
se supune reverificării dispuse şi în favoarea inspecŃiei fiscale dreptul de a proceda la 
efectuarea inspecŃiei fiscale pentru perioada stabilită ( 01.01.2003 - 31.12.2004 pentru TVA 
şi impozit pe profit). 

Conform dispoziŃiilor art. 209 alin.2 din OG 92/2003 rep., contestaŃiile formulate 
împotriva altor acte administrative fiscale se soluŃionează de către organele emitente, iar 
punctul 5.2. din OPANAF nr. 519/2005 exemplifica: "alte acte administrative fiscale pot fi: 
dispoziŃia de măsuri, decizia privind stabilirea răspunderii reglementată de art. 28 din Codul 
de procedură fiscală, republicat, notele de compensare, înştiinŃări de plată, procesul-verbal 
privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului etc.”. 

Ca atare, a apreciat  că dispoziŃia nr. 2 prin care s-a luat măsura reverificării este un 
act administrativ fiscal cu drept de contestare, răspunsul dat de către pârâtă prin adresa nr. 
7713/18.09.2008 reprezintă în mod cert un refuz de soluŃionare a cererii, aceasta urmând a fi 
obligata să soluŃioneze contestaŃia pe fond prin emiterea unei decizii. 

În mod greşit prima instanŃa a considerat că intră în categoria actelor administrativ 
fiscale doar cele limitativ enumerate de pct. 5.2 si 5.3 ale Ordinului 19/2005.  

FaŃă de calificarea deciziei ca fiind un act administrativ, cererea adresată organului 
emitent prin care a solicitat reanalizarea dispoziŃiei de reverificare dobândeşte caracterul de 
procedură prealabilă, în sensul dispoziŃiilor art. 7 din Legea 554/2004, în calificarea juridică 
a unui act, esenŃial fiind fondul, iar nu forma, denumirea sau calificarea în drept. 

În acest sens, chiar dispoziŃiile art. 217 alin. (2) din OG 92/2003 arată în mod expres 
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„ContestaŃia nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greşită”. 
Aşadar, considerentul formal, legat de denumirea şi temeiul legal al cererii prin care 

a solicitat organului emitent să-şi revoce propriul act nu are relevanŃă atâta timp cât intenŃia 
contribuabilului a fost aceea de a supune actul emis atenŃiei organului emitent. 

OPANAF 519/2005 la pct. 9.8. ce reglementează expres această situaŃie arătând că : 
„în cazul în care contestaŃiile sunt astfel formulate încât au şi alt caracter pe lângă cel de 
cale administrativă de atac, pentru aceste aspecte cererea se va înainta organelor competente 
de către organul investit cu soluŃionarea căii administrative de atac, după soluŃionarea 
acesteia. 

Calificarea unui act este dată deci de esenŃa acestuia, iar prin contestaŃia formulată s-
a solicitat organului emitent reanalizarea actului administrativ emis în regim de putere 
publică prin invocarea unor aspecte de nelegalitate şi netemeinicie şi revocarea/anularea 
acestuia. 

Perioada supusă reverificării fiind anterioară momentului intrării în vigoare a 
C.proc.fiscală, termenul de prescripŃie este guvernat de OG 70/1997 care dispune în mod 
expres la art. 22 lit. d „termenele de prescripŃie prevăzute la art. 21 se întrerup la data 
comunicării către contribuabil, a unor diferenŃe de impozit stabilite de organele fiscale sau, 
după caz, de serviciile de specialitate ale autorităŃilor administraŃiei publice locale, ca 
urmare a acŃiunilor de control, iar comunicarea deciziei de impunere s-a făcut la data de 
13.10.2008.  

În mod cert aşadar, pentru perioada 1.07.2003 - 12.10.2003, dreptul pentru 
dispunerea reverificării era prescris. 

Decizia de reverificare este şi netemeinică expertiza invocată ca motiv pentru 
reverificare fiind contestată de către SC „K.” SRL prin obiecŃiunile depuse la organul de 
urmărire penală. Deşi în cadrul dosarului penal s-a încuviinŃat efectuarea unei lucrări şi de 
către un expert consultant, opinia separată a acestuia nu a fost comunicata organelor fiscale 
deşi se impunea, concluziile celor 2 experŃi fiind contradictorii. 

În cauza nu s-a argumentat prin dispoziŃia atacată existenŃa elementelor suplimentare 
care să îndreptăŃească reverificarea aceleaşi perioade şi a aceluiaşi tip de impozite. 

Simpla solicitare a unui organ de urmărire penală nu este suficientă atâta timp cât nu 
este motivată prin indicarea unor aspecte concrete, necunoscute la momentul efectuării 
controlului iniŃial, care să conducă în mod absolut la convingerea că situaŃia constată iniŃial 
a fost stabilită în mod eronat. 

Ca temei al deciziei se indică împrejurarea că prin expertiza pusă la dispoziŃie de 
DIICOT s-au identificat o serie de facturi emise de SC „B.C.” SRL care nu respecta 
prevederile legale pentru a fi considerate documente justificative. Dar aceleaşi facturi au 
fost analizate şi de către inspectorii fiscali anterior, iar aceştia au considerat că evidenŃa 
contabilă are la bază documente ce îndeplinesc condiŃiile prevăzute de legislaŃia in vigoare. 

Nici menŃiunea că în aceeaşi expertiza au fost indicate neconcordante între 
documentele puse la dispoziŃie de DSVA Vaslui si cele întocmite de SC „K.” SRL nu are 
relevanŃă în justificarea dispoziŃiei de reverificare, nefiind indicate în concret 
„neconcordanŃele” constatate şi legătura directă de cauzalitate dintre acestea şi impozitul pe 
profit şi TVA-ul aferent perioadei verificate. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de motivele de recurs invocate şi 
din oficiu, Curtea a constat că recursul este nefondat pentru următoarele considerente: 

În mod corect prima instanŃă a admis excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a 
pârâtei AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală, a respins acŃiunea formulată de către 
reclamanta SC „K.” SRL Vaslui în contradictoriu cu pârâta AgenŃia NaŃională de 
Administrare Fiscală ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală 
activă, a respins acŃiunea formulată de către reclamanta SC „K.” SRL Vaslui în 
contradictoriu cu pârâta AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
Vaslui. 

SusŃinerile recurentei în sensul că Tribunalul Vaslui nu s-a pronunŃat în integralitate 
asupra cererii (pct. 2 al acŃiunii de anulare a deciziei rămânând nesoluŃionat nu pot fi primite 
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întrucât Tribunalul a pronunŃat o soluŃie de respingere a întregii acŃiuni, nu doar a capătului 
principal de cerere, considerentele avute în vedere vizând ambele capete de cerere. 

Celelalte motive de recurs sunt de asemenea nefondate. 
Astfel în nici un caz nu se poate considera că prin calificarea ca inadmisibilă a 

contestaŃiei formulată de reclamantă împotriva dispoziŃiei de verificare nr.2/21.07.2008 se 
recunoaşte supremaŃiei organului fiscal în emiterea unor dispoziŃii de reverificare nesupuse 
revocării de către organul emitent şi implicit controlului instanŃei judecătoreşti, ceea ce ar 
contraveni principiului constituŃional al accesului liber la justiŃie, care are obligaŃia de a 
analiza litigiul dintre părŃi în fondul acestuia. Calificarea a fost corect făcută de prima 
instanŃă ca urmării a constatării faptului că actul respectiv nu poate fi asimilat unui actul 
administrativ fiscal în înŃelesul prevederilor art. 41 şi 205 din codul de proc. fiscală, care să 
fie susceptibil a fi contestat separat în procedura administrativ-jurisdicŃională reglementată 
de prevederile art. 205 din codul de proc. fiscală, pentru considerentele pe larg arătate de 
prima instanŃă şi care nu se mai impun a fi reluate .În plus curtea reŃine că această dispoziŃie 
nu este decât un act premergător care poate sta la baza emiterii, eventual, a unei noi decizii 
de impunere care poate fi contestată ulterior dacă se apreciază că este nelegală sau 
netemeinică, putând fi invocate inclusiv neregularităŃile actelor premergătoare care au stat la 
baza acestui act fiscal. 

Înlăturarea calificării deciziei de reverificare ca act administrativ fiscal nu impunea 
instanŃei analizarea aceleaşi decizii ca act administrativ, fiind Ńinut de limitele investirii sale 
şi de procedura urmată de reclamant.  

FaŃă de considerente arătate mai sus, în baza art 312 c. pr.civ, apreciind că soluŃia 
primei instanŃe este legală şi temeinică, şi că aceasta a evaluat temeinic şi complet situaŃia 
de fapt dedusă judecăŃii şi a făcut o judicioasă aplicare a dispoziŃiilor legale şi principiilor de 
drept incidente, curtea a respins recursul declarat de reclamanta S.C. „K.” S.R.L. Vaslui 
împotriva sentinŃei nr. 105/CA din 29.03.2010 a Tribunalului Vaslui, sentinŃă pe care a 
menŃinut-o. 

12. Drept fiscal. Cheltuieli efectuate de administrator SRL în 
străinătate. Caracterul deductibil al acestora 

La momentul la care administratorul a făcut deplasările, singura condiŃie 
pentru ca această cheltuială să fie considerată deductibilă era condiŃia de 
profit a societăŃii, în contextul in care deplasarea era in legătura cu 
activitatea societăŃii. Nu este obligatorie anexarea si justificarea acestor 
deplasări de încheierea concomitenta a unor contracte si nu se indica 
faptul că sunt recunoscute doar deplasările in tarile cu care firma are 
relaŃii comerciale. Este nerezonabil a se pretinde ca fiecare deplasare să 
fi urmată de încheierea vreunui contract, întrucât este bine cunoscut 
faptul că nu la toate târgurile sau expoziŃiile sau manifestările de gen la 
care participă firmele, acestea încheie şi contracte, la astfel de 
manifestări doar făcându-se teste de piaŃă, cunoscându-se noi posibili 
colaboratori, fie clienŃi, fie furnizori, alte produse de care ar putea fi 
interesate sau pur şi simplu dobândind cunoştinŃe noi, în sprijinul evident 
al activităŃii firmelor. 

Decizia nr. 708 din 06.12.2010 

Prin sentinŃa civilă nr. 528/ca din 03.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi s-a 
respins ca nefondată acŃiunea formulată de S.C. „G.T.” S.R.L. Iaşi în contradictoriu cu 
pârâta D.G.F.P. Iaşi şi Activitatea de InspecŃie Fiscală. 

Pentru a se pronunŃa astfel instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Prin decizia nr. 687/28.12.2009 emisă de pârâta D.G.F.P. Iaşi a fost respinsă 

contestaŃia formulată de reclamanta S.C. „G.T.” S.R.L. Iaşi ca neîntemeiată, pentru suma 
totală de 33.991 lei reprezentând 19.334 lei impozit pe profit şi 14.657 lei majorări aferente. 
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Reclamanta a contestat din sumele stabilite de organul fiscal impozitul pe profit în sumă de 
19.334 lei şi majorările aferente, sume calculate ca urmare a considerării ca nedeductibile a 
cheltuielilor de transport, cazare şi chirie în cuantum de 120.836 lei efectuate de C.D., 
administratorul reclamantei, în ElveŃia. 

Astfel, diferenŃele suplimentare la calculul profitului impozabil provin din 
considerarea nedeductibile a următoarelor cheltuieli: 

- 43.144 lei, reprezentând contravaloare cazare şi diurnă în ElveŃia (Geneva) pentru 
C.D. în datele de 18.01.2006, 05.03.2006, 08.07.2006, 10.07.2006, 14.09.2006, 31.10.2006 
şi 29.12.2006, înregistrată în contul 625 – cheltuieli cu deplasări; 

- 2.110 lei, reprezentând contravaloare bilet avion pe ruta Iaşi – Geneva pentru C.D., 
înregistrată în contul 624 – cheltuieli cu transportul; 

- 36.885 lei, reprezentând contravaloare cazare şi diurna din ElveŃia, pentru C.D. în 
datele de 7.03.2007, 3.04.2007, 8.06.2007, 24.07.2007, 18.09.2007, 01.11.2007, 31.12.2007, 
înregistrate în contul 625; 

- 15.956 lei, reprezentând contravaloare bilet avion Iaşi – Geneva pentru C.D., 
înregistrată în contul 624. 

- 22.741 lei, reprezentând contravaloare cazare şi diurnă din ElveŃia, pentru C.D. în 
datele de 27.02.2008, 07.08.2008, 02.09.2008, 31.10.2008, înregistrate în contul 625. 

Pentru a justifica deplasările în ElveŃia ale administratorului său reclamanta a depus 
deconturi de cheltuieli şi documente de transport. 

În nota explicativă dată organului fiscal administratorul a arătat că datorită relaŃiilor 
personale, în ElveŃia beneficia de cheltuieli reduse de cazare (mai mici decât cheltuielile cu 
hotelurile din nordul Italiei sau din sudul Germaniei). De asemenea beneficia în mod gratuit 
de mijloace de transport auto. Din ElveŃia s-a deplasat în mai multe rânduri la companii cu 
care societatea are legături comerciale din Italia şi FranŃa, iar deplasările sale au fost în mod 
evident în vederea îmbunătăŃirii activităŃii societăŃii şi numai în interesul acesteia. În acest 
sens reclamanta a depus copia contractelor încheiate cu societăŃi din Italia, Germania, etc. 
După cum s-a precizat în contestaŃie, reclamanta a arătat că în ElveŃia cazarea a fost 
asigurată de persoane particulare, nefiind uzual în această Ńară să se elibereze documente 
care să ateste cazarea în aceste condiŃii. 

InstanŃa mai reŃine că art. 21 alin. 1 Cod fiscal dispune că pentru determinarea 
profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în 
scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în 
vigoare, iar conform prevederilor alin. 4 nu sunt deductibile cheltuielile înregistrate în 
contabilitate, care nu au la bază un document justificativ, potrivit legii, prin care să se facă 
dovada efectuării operaŃiunii sau intrării în gestiune, după caz, potrivit normelor.  

Prin urmare, pentru a fi considerate deductibile, cheltuielile trebuie să aibă la bază 
documente justificative, în cazul reclamantei, pentru cheltuielile de transport, cazare şi 
diurnă fiind necesară depunerea biletelor de transport, facturilor, chitanŃelor, contractelor 
încheiate. 

Reclamanta a depus bilete de avion pentru deplasările administratorului său pe 
distanŃa Bucureşti – Geneva (cu escală), deşi în ElveŃia nu are parteneri de afaceri. De 
asemenea, reclamanta nu a prezentat decontul de cheltuieli pentru deplasări externe în forma 
şi conŃinutul prevăzut de Ordinul MFP nr. 1850/2004 şi nici ordinele de deplasare întocmite 
conform acestui ordin. Ordinul de deplasare este necesar, deoarece reprezintă un document 
justificativ de înregistrare în contabilitate, iar conŃinutul minim obligatoriu de informaŃii al 
formularului se referă la denumirea unităŃii , denumirea şi numărul formularului , numele, 
prenumele şi funcŃia persoanei delegate; scopul, destinaŃia şi durata deplasării, ştampila 
unităŃii , semnătura conducătorului unităŃii , data , data (ziua, luna, anul, ora) sosirii şi 
plecării în/din delegaŃie , ştampila unităŃii , semnătura conducătorului unităŃii , ziua şi ora 
plecării, ziua şi ora sosirii , data depunerii decontului, penalizări calculate , avans spre 
decontare, cheltuieli efectuate: felul actului şi emitentul, numărul şi data actului suma, 
numărul şi data chitanŃei pentru restituirea diferenŃei; diferenŃa de primit/restituit, semnături, 
conducătorul unităŃii, controlul financiar preventiv, persoana care verifică decontul, şeful de 
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compartiment, titularul de avans. 
Deconturile şi anexele la decont întocmite de administratorul reclamantei nu pot fi 

luate în considerare, deoarece nu precizează locaŃia unde s-a cazat administratorul, data 
plecării şi data sosirii din delegaŃie, data depunerii decontului. Depunerea ordinelor de 
deplasare se impunea pentru a se stabili legătura între deplasarea efectuată, biletele de 
transport invocate de reclamantă şi scopul acestor deplasări. 

De asemenea, se mai constată că participările administratorului la târguri, expoziŃii 
internaŃionale de profil nu sunt confirmate de înscrisuri doveditoare. 

Deconturile invocate nu indică decât durata deplasării, însă nu individualizează 
datele la care administratorul s-a deplasat în locaŃiile respective. Se mai constată că pentru 
unele deplasări nu există nici o probă cu privire la scopul în care s-a efectuat. 

Societatea reclamantă dispune de un grup de tehnicieni ale căror deplasări în 
străinătate au avut loc în Ńări cu care societatea se află în legături comerciale (Italia 
Germania, Turcia) şi cu privire la care, în privinŃa cheltuielilor deductibile, organul de 
control nu a ridicat obiecŃiuni.  

Se mai observă că s-au invocat deplasări pentru încheierea unor contracte, însă 
acestea nu au fost încheiate în perioada arătată în anexa la decont. Poate fi exemplificată 
anexa la decontul pentru deplasarea în interes de serviciu în ElveŃia în perioada 24.08 – 
13.09.2006 (21 zile) în care se consemnează o deplasare la Napoli pe ruta ElveŃia – Italia, la 
Societatea „C.” pentru încheierea unui nou contract de distribuŃie. Acest contract a fost 
depus la dosar, însă a fost încheiat cu data de 20.09.2006, ulterior revenirii în Ńară a 
administratorului. 

În privinŃa celorlalte contracte depuse de reclamantă, nu se poate stabili dacă acestea 
au fost încheiate în cursul sau urmare a deplasărilor administratorului în ElveŃia. 

În privinŃa cazării, se constată că pentru cheltuielile aferente din ElveŃia în cauză 
există numai declaraŃia pe propria răspundere a administratorului. 

Sub acest aspect, instanŃa reŃine că potrivit art. 12 alin. 3 din H.G. nr. 518/1995 în 
situaŃia în care în unele Ńări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează 
documente sau acestea sunt reŃinute de către autorităŃi, sumele cheltuite se justifică pe bază 
de declaraŃie dată pe propria răspundere. În Ńările în care România are reprezentanŃe, 
declaraŃia se confirmă de către aceste reprezentanŃe, dacă pentru obŃinerea acestei 
confirmări nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.  

Rezultă că în lipsa documentelor aprobate de conducerea societăŃii, conform art. 12 
alin. 2 din H.G. nr. 518/1995 justificarea sumelor cheltuite în valută se poate face pe bază de 
declaraŃie dată pe propria răspundere. În prezenta cauză, aceste declaraŃii ale 
administratorului reclamantei nu au fost confirmate de reprezentanŃa României (la Geneva 
existând un consulat onorific), deşi această cerinŃă este obligatorie. 

Prin urmare, în lipsa documentelor justificative, constatările organelor de inspecŃie 
fiscală sunt justificate, fiind în mod corect încadrate cheltuielile sus menŃionate ca făcând 
parte din categoria cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal.  

Referitor la majorările de întârziere aferente impozitului pe profit în sumă de 14.657 
lei acestea reprezintă un accesoriu în raport cu debitul principal. Deoarece reclamanta 
datorează impozitul pe profit în sumă de 19.334 lei , este obligată şi la majorările de 
întârziere aferente în cuantum de 14.657 lei, modul de calcul al sumelor respective ce 
nefiind contestate de reclamantă.  

În consecinŃă, constatând că actele atacate au fost încheiate cu respectarea legii şi 
sunt temeinice, instanŃa va respinge acŃiunea reclamantei. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat în termen recurs reclamanta arătând că in mod 
nelegal si total nefondat instanŃa de fond a respins acŃiunea formulata, considerând ca sunt 
îndeplinite condiŃiile legale de nedeductibilitate a cheltuielilor de cazare, diurna si deplasare 
a administratorului in perioada 2006-2008. 

InstanŃa indica ca nu exista documente contabile justificative care sa detalieze 
perioada si sa specifice exact locaŃiile unde au existat deplasări. Însă în mod nelegal se 
invoca lipsa ordinului de deplasare, acesta existând la dosarul si la care a fost depus si 
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anexele cu detalierea expresa a locaŃiilor, duratei deplasărilor, destinaŃiile avute si scopul 
vizitei. Aceste documente au fost depuse in instanŃa la fondul cauzei dar nu au fost luate in 
considerare de către instanŃa fiind preluat acelaşi punct de vedere ca cel exprimat de DGFP. 

De asemeni instanŃa in mod total greşit interpretează legătura dintre anumite 
contracte încheiate si deplasările efectuate de administrator in vederea încheierii acestora. 
Deşi a indicat contractele cu mai mulŃi furnizori in acea zona, deplasându-se din ElveŃia 
catre Italia, FranŃa, Germania cu autoturismul personal, costurile fiind mult mai mici decât 
daca ar fi ales alta varianta de deplasare, instanŃa a reŃinut ca nu au fost încheiate in aceeaşi 
perioada. Încheierea unui contract nu consta doar in semnarea lui, acesta fiind aspectul cel 
mai facil, cea mai importanta faza fiind aceea a negocierilor asupra termenelor comerciale, 
condiŃiilor comerciale de livrare si asupra celorlalte clauze. Negocierile se poarta de obicei 
cu mult înaintea semnării contractului, fiind importante deplasările anterioare semnării 
întrucât acestea definesc faza de negociere a contractului, a condiŃiilor comerciale, de 
prezentare a produselor ce urmează a face obiectul contractului, a posibilităŃilor concrete de 
livrare si a altor aspect de colaborare in viitor dintre subscrisa ca si cumpărător si furnizorul 
extern. A nu lua in considerare aceasta faza precontractuala deosebit de importanta este total 
nejustificat si netemeinic întrucât acesta faza determina relaŃia contractuala. Uneori acesta 
faza nu se concretizează in semnarea efectiva a unui contract, dar asta nu înseamnă ca 
deplasarea făcuta la un potenŃial furnizor, negocierile avute, nu au legătura cu societatea si 
cu veniturile producătoare de profit, pentru ca este normal sa analizezi si sa verifici 
condiŃiile oferite de mai mulŃi furnizori din care sa alegi unul. 

Dacă se pleacă de la interpretarea deosebit de unilaterala cum ca deplasarea externa 
poate fi deductibila numai daca este însoŃita de semnarea la acel moment a unui contract, ar 
însemna sa înlăturam faza precontractuala recunoscuta de toŃi specialiştii si inclusiv de 
literatura juridica precum si faza de derulare a unui contract care necesita de cele mai multe 
ori, când contractul este pe o durata mai mare, deplasări care privesc "întreŃinerea" acestei 
relaŃii comerciale, participarea la diverse prezentări si oferte ale acestui furnizor sau alte 
evenimente ale furnizorului care sunt strâns legate de derularea in bune condiŃii a 
contractului semnat. Este bine cunoscut ca societăŃile mari furnizoare au modalităŃi variate 
de marketing si de întreŃinere a unei relaŃii comerciale, fiind in mod evident in interesul său 
direct de a beneficia de aceste oportunităŃi oferite de furnizori. Ori a nu le considera 
cheltuiala deductibila este o interpretare extrem de unilaterala si păguboasa, întrucât nu se 
tine seama de realitatea pieŃei economice actuale si de contextul anilor in care trăim. Aceste 
faze precontractuale sau de menŃinere a relaŃiei contractuale sunt in mod clar in interesul si 
profitul său, deci nu pot fi înlăturate printr-o interpretare mai mult decât greşita a legii. 

Un alt aspect interpretat greşit de instant de fond este prevederea legala privitoare la 
cazul in care cazarea se face la persoane particulare. Atunci prevederile legale indica ca 
modalitate de justificare declaraŃia pe proprie răspundere, care înlocuieşte documentele 
justificative care ar exista daca ar sta la un hotel. Legea indica de asemeni ca in cazul in care 
exista un consulat al României in acea localitate aceasta declaraŃie trebuie avizata de aceasta 
instituŃie. S-au depus la dosarul cauzei declaraŃiile pe propria răspundere privire la cazare, 
dar a fost in imposibilitate de a le aviza la un consulat întrucât cel mai apropiat consulat al 
României se afla la Berna, iar deplasarea la acest consulat implica costuri suplimentare si 
timp de care administratorul subscrisei nu beneficia. In mod total greşit instant retine ca la 
Geneva exista un consulat al României unde puteam aviza aceste declaraŃii. Consulatul de la 
Geneva este un consulat onorific care nu prestează aceleaşi servicii ca un consulat sau 
ambasada, singura instituŃie care face astfel de avizări este cea aflata la Berna, dar fata de 
care erau necesare cheltuieli de deplasare si timp de deplasare. InstanŃa de fond a interpretat 
greşit, unilateral si evident in folosul bugetului de stat prevederile legale si a înlăturat de la 
categoria cheltuiau deductibile toate cheltuielile de deplasare efectuate de administrator in 
perioada 2006-2008. 

A solicitat instanŃei de recurs sa aibă in vedere realitatea economica si social, sa aibă 
in vedere că profitul unei societăŃi se obŃine in prezent prin eforturi concertate in ce priveşte 
întreŃinerea unor relaŃii comerciale profitabile, in întreŃinerea unei imagini, iar acesta 
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presupune de foarte multe ori deplasări la aceşti furnizori. Dacă ar fi sa aplicam acest 
principiu ar însemna sa fie analizate si toate deplasările interne, care au sau nu legătura cu 
furnizorii sau clienŃii interni, dar se pare ca acestea nu i-au interesat, fiind considerate 
nedeductibile doar cele externe. Este bine ştiut ca firmele străine si reprezentanŃii 
promovează si aplică un mod de relaŃie comerciala foarte deschisa si lipsita de atâta 
formalism cât este cerut la noi, niciodată un furnizor sau client extern nesolicitându-le 
ştampile, documente de deplasare sau avizări pe la consulate. 

În ce priveşte situaŃia de fapt arată că începând cu luna iulie 2009 societatea a fost 
supusa unei inspecŃii fiscale. In urma acestei inspecŃii aceştia au întocmit un raport de 
inspecŃie fiscala si de asemeni o decizie de impunere a unor obligaŃii fiscale suplimentare de 
plata ca urmare a constatării unor diferenŃe de sume ca obligaŃie de plata. Astfel in urma 
verificărilor efectuate in situaŃia contabila a societăŃii pentru anii 2006-2009, inspectorii 
fiscali au constatat, la verificarea impozitului pe profit, ca se impune obligarea sa la plata 
unor sume suplimentare cu titlu de impozit pe profit, la care au aplicat majorările de 
întârziere aferente. Pentru constatarea acestor diferenŃe, aceştia au considerat ca au fost 
trecute in mod eronat anumite cheltuieli la cheltuieli deductibile, considerând ca acele 
cheltuieli nu aveau legătura cu activitatea economica desfăşurata.  

Cu privire la cheltuielile de deplasare efectuate intre anii 2006-2008, consideră ca in 
mod total nejustificat si nelegal au fost înlăturat caracterul lor deductibil, fiind obligaŃi la 
plata impozitului pe profit si a penalităŃilor aferente. 

Aceste cheltuieli au fost făcute in interesul societăŃii si pentru dezvoltarea afacerilor 
societăŃii, fiind deplasări externe ale administratorului societăŃii in vederea încheierii de 
colaborări cu furnizori externi si de identificare noi oportunităŃi de afaceri fiind depuse o 
serie de contracte încheiate cu furnizorii externi la care s-a deplasat, anexe ale deconturilor 
in care detalia exact unde s-a deplasat cu menŃiunea declarării pe proprie răspundere a 
acestor menŃiuni conform legii. 

Deşi a indicat si a dovedit organului fiscal ca aceste deplasări au fost in interesul 
societăŃi, aceştia au încadrat aceste cheltuieli la cheltuieli nedeductibile, considerându-le 
cheltuieli făcute in favoarea asociaŃilor si nu in folosul societăŃii. Nu se indica nici in 
raportul de inspecŃie si nici in decizia de impunere care este motivul pentru care considera 
ca aceste cheltuieli au fost in favoarea asociatului si nu in favoarea societăŃii. 

Se specifica doar faptul ca societatea a prezentat contracte cu furnizori care nu sunt 
din ElveŃia, ci din Italia, FranŃa Germania si Turcia, societatea neavând relaŃii comerciale cu 
ElveŃia. Aceasta este singura motivare făcuta de catre inspectori fiscali, care insa nu indica 
motivele pentru care se înlătura precizările noastre, care sunt dovedite cu contracte si cu 
deconturi. 

A pus la dispoziŃia organului fiscal cu ocazia controlului toate documentele 
justificative a acestor deplasări si anume: decontul de deplasare externa cu anexa in care 
indica locaŃiile in care s-a deplasat cu justificarea aferenta. Aceste deplasări s-au finalizat in 
mare parte cu încheierea de contracte, colaborări cu diverşi furnizori si de asemeni cu 
îmbunătăŃirea gamei de produse oferite spre vânzare si care au concurat in mod evident la 
profitul înregistrat al societăŃii din aceasta perioada. 

La momentul in care a făcut aceste deplasări singura condiŃie pentru ca aceasta 
cheltuiala sa fie considerata deductibila era condiŃia de profit a societăŃii, in contextul in 
care deplasarea era in legătura cu activitatea societăŃii. Nicăieri nu este precizat ca 
obligatorie anexarea si justificarea acestor deplasări de încheierea concomitenta a unor 
contracte si nu se indica nicăieri ca sunt recunoscute doar deplasările in tarile in care exista 
relaŃie comerciala. 

Acest aspect este total nejustificat de realitate, întrucât este bine cunoscut faptul ca 
nu la toate târgurile sau expoziŃiile sau manifestările de gen la care participa încheia 
contracte. La multe dintre ele doar testezi piaŃa, cunoşti noi posibili colaboratori, fie clienŃi, 
fie furnizori, cunoşti alte produse de care ai putea fi interesat sau pur si simplu dobândeşti 
cunoştinŃe noi care vin in sprijinul evident al activităŃii desfăşurate de firma. 

Se poate foarte uşor vedea din situaŃia economica a societăŃii ca aceasta a înregistrat 
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profit in creştere in toŃi aceşti ani si acesta este si rezultatul acestor contacte, colaborări si 
deschidere de pieŃe noi si introducerea in oferta noastră de produse noi. Ori, toate aceste 
colaborări si aceste extinderi nu s-ar fi realizat daca nu se deplasa si nu avea contact cu 
aceşti furnizori, care sunt firme foarte mari. 

Aşa cum este specificat si in fiecare decont, fiecare deplasare avea legătura cu 
furnizorii săi din Italia, Austria, Germania, Ńări care sunt învecinate cu ElveŃia si de unde 
avea un acces mult mai uşor, cu cheltuieli mai mici si de unde s-a deplasat fie la furnizorii 
externi indicaŃi, fie la târguri, expoziŃii fie a încercat deschiderea unei reprezentante in 
ElveŃia si deschiderea de noi oportunităŃi in aceasta Ńară. 

Se poate verifica ca in decursul acestor ani nu exista deplasări in Italia, FranŃa, 
Germania, deci este mai mult decât evident ca aceste colaborări care pot fi justificate si 
pentru care exista contracte nu se puteau încheia decât prin deplasări si prin contacte cu 
aceştia. 

Se retine in mod total eronat ca in firma ar fi fost alte deplasări ale personalului 
tehnic la aceşti colaboratori in mod direct. Acestea au fost doar deplasări ale personalului 
tehnic in vederea instrucŃie si pregătirii pentru service si vânzări ale produselor si nicidecum 
ale unor reprezentanŃi legali ai societăŃii care ar fi putut încheia contracte de colaborare cu 
aceste firme. Nu se poate retine ca aceştia ar fi putut încheia contracte, stabili condiŃii 
comerciale si alte detalii contractuale, neavând dreptul de a reprezenta firma la asumarea de 
obligaŃii contractuale. Singurul scop a fost de formare si pregătire a acestor in vederea 
posibilităŃii de acordarea a serviciilor de vânzări si service, servicii normale si legale. 

Nu se regăseşte in contabilitate nici o alta deplasare a reprezentanŃilor legali( in speŃa 
a administratorului) la aceşti furnizori, deşi se cunoaşte ca o relaŃie comerciala de anvergura 
celor pe care le avem noi nu se susŃine doar cu mailuri si corespondenta. 

Nici Codul fiscal si nici normele nu indica obligativitatea de a face dovada in 
exclusivitate, aferent unei deplasări, a încheierii unui contract cu furnizorul respectiv. 

Pe de alta parte, ca si document justificativ înregistrat in contabilitate, se respecta 
întrutotul prevederile HG 518/1995 cu privire la întocmirea decontului de deplasare externa, 
care prezintă locaŃiile unde s-a deplasat si de unde se poate vedea clar ca s-a deplasat din 
ElveŃia in statele unde se afla colaboratorii săi. Exista de asemeni si declaraŃii pe proprie 
răspundere cu privire la cheltuielile de cazare. Lista furnizorilor săi externi din Ńările 
limitrofe ElveŃiei, respectiv Austria, Germania, Italia justifică deplasările făcute. Este de 
notorietate faptul că societăŃile străine nu aplică ştampile pe ordinele de deplasare şi nu emit 
alte documente care să confirme o deplasare. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziŃiile legale incidente, 
motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea a constat că recursul este fondat pentru 
următoarele considerente: 

În ceea ce priveşte situaŃia de fapt, curtea reŃine că reclamanta a fost supusă 
verificării de către organul fiscal pentru perioada 01.01.2006 – 31.12.2008 pentru impozitul 
de profit, constatându-se că reclamanta datorează pentru perioada respectivă impozit pe 
profit de 26.138 lei şi majorări aferente de 18.371 lei, calculate pentru perioada 26.04.2006 
– 15.09.2009, din care reclamanta a contestat suma de 19.334 lei şi majorările aferente, 
sume calculate ca urmare a considerării ca nedeductibile a cheltuielilor de transport, cazare 
şi chirie în cuantum de 120.836 lei efectuate de C.D., administratorul reclamantei, în 
ElveŃia. 

Pentru a justifica deplasările în ElveŃia ale administratorului său reclamanta a depus 
deconturi de cheltuieli şi documente de transport.În nota explicativă dată organului fiscal 
administratorul a arătat că datorită relaŃiilor personale, în ElveŃia beneficia de cheltuieli 
reduse de cazare (mai mici decât cheltuielile cu hotelurile din nordul Italiei sau din sudul 
Germaniei). De asemenea beneficia în mod gratuit de mijloace de transport auto. Din 
ElveŃia s-a deplasat în mai multe rânduri la companii cu care societatea are legături 
comerciale din Italia, Austria, Germania şi FranŃa, iar deplasările sale au fost în mod evident 
în vederea îmbunătăŃirii activităŃii societăŃii şi numai în interesul acesteia. În acest sens 
reclamanta a depus copia contractelor încheiate cu societăŃi din Italia, Germania, etc. După 



 239

cum s-a precizat în contestaŃie, reclamanta a arătat că în ElveŃia cazarea a fost asigurată de 
persoane particulare, nefiind uzual în această Ńară să se elibereze documente care să ateste 
cazarea în aceste condiŃii. 

În cauză sunt incidente dispoziŃiile art. 21 alin. 1 Cod fiscal care stipulează că pentru 
determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile 
efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte 
normative în vigoare, (2)Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:e) 
cheltuielile de transport şi de cazare în tară şi în străinătate, efectuate pentru salariaŃi şi 
administratori, precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme; 
(de la data de 01.01.2006 si pana la 04.10.2007, era indicata in lege o condiŃie si anume cea 
a existentei profitului, pentru ca aceste cheltuieli sa fie considerate deductibile, condiŃie pe 
care firma a îndeplinit-o in permanenta.)i) cheltuielile pentru marketing, studiul pieŃei, 
promovarea pe pieŃele existente sau noi, participarea la târguri şi expoziŃii, la misiuni de 
afaceri, editarea de materiale informative proprii; 

Reclamanta a depus bilete de avion pentru deplasările administratorului său pe 
distanŃa Bucureşti – Geneva (cu escală), dar au fost înlăturate de prima instanŃă pe 
considerentul că în ElveŃia nu are parteneri de afaceri. Or, în mod greşit a procedat astfel 
prima instanŃă în condiŃiile în care reclamanta a făcut dovada existenŃei a mai multor 
furnizori externi din Ńările limitrofe ElveŃiei, respectiv Austria, Germania, Italia sau FranŃa , 
din Geneva fiind mult mai facilă şi cu costuri mai reduse deplasarea succesivă în aceste Ńări, 
pentru considerentele arătate de administrator (cazare, mijloace de transport) fapt ce 
justifică deplasările făcute. Aşa cum este specificat si in fiecare decont, fiecare deplasare 
avea legătura cu furnizorii săi din Italia, Austria, Germania, Ńări care sunt învecinate cu 
ElveŃia si de unde avea un acces mult mai uşor, cu cheltuieli mai mici si de unde s-a 
deplasat fie la furnizorii externi indicaŃi, fie la târguri, expoziŃii fie a încercat deschiderea 
unei reprezentante in ElveŃia si deschiderea de noi oportunităŃi in aceasta tara. În decursul 
acestor ani nu exista deplasări in Italia, FranŃa, Germania, deşi este mai mult decât evident 
că aceste colaborări pentru care exista contracte nu se puteau încheia decât prin deplasări si 
prin contacte cu aceştia, ceea ce demonstrează o dată în plus că deplasările s-au efectuat din 
ElveŃia. 

InstanŃa de fond mai reŃine că reclamanta nu a prezentat decontul de cheltuieli pentru 
deplasări externe în forma şi conŃinutul prevăzut de Ordinul MFP nr. 1850/2004 şi nici 
ordinele de deplasare întocmite conform acestui ordin şi că deconturile şi anexele la decont 
întocmite de administratorul reclamantei nu pot fi luate în considerare, deoarece nu 
precizează locaŃia unde s-a cazat administratorul, data plecării şi data sosirii din delegaŃie, 
data depunerii decontului. Depunerea ordinelor de deplasare se impunea pentru a se stabili 
legătura între deplasarea efectuată, biletele de transport invocate de reclamantă şi scopul 
acestor deplasări. Deconturile invocate nu indică decât durata deplasării, însă nu 
individualizează datele la care administratorul s-a deplasat în locaŃiile respective. Se mai 
constată că pentru unele deplasări nu există nici o probă cu privire la scopul în care s-a 
efectuat. În mod greşit instanŃa de fond a considerat obligatorie existenŃa ordinului de 
deplasare în condiŃiile în care deplasarea era externă. Deplasările au fost făcute de 
administratorul societăŃii şi este cunoscut ca nu te poŃi duce in calitate de "patron" la cei de 
acelaşi nivel si sa ceri sa fie pusa o stampila sau o semnătura pe un document ca dovada ca 
ai fost acolo, astfel de practice nefiind uzitate în străinătate. Pe de alta parte, ca si document 
justificativ înregistrat in contabilitate, se respecta întrutotul prevederile HG 518/1995 cu 
privire la întocmirea decontului de deplasare externa, care prezintă locaŃiile unde s-a 
deplasat si de unde se poate vedea clar ca s-a deplasat din ElveŃia in statele unde se afla 
colaboratorii săi. Exista de asemeni si declaraŃii pe proprie răspundere cu privire la 
cheltuielile de cazare. Este de notorietate faptul că societăŃile străine nu aplică ştampile pe 
ordinele de deplasare şi nu emit alte documente care să confirme o deplasare.  

Societatea reclamantă dispune de un grup de tehnicieni ale căror deplasări în 
străinătate au avut loc în Ńări cu care societatea se află în legături comerciale (Italia 
Germania, Turcia) şi cu privire la care, în privinŃa cheltuielilor deductibile, organul de 
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control nu a ridicat obiecŃiuni. Însă acestea au fost doar deplasări ale personalului tehnic in 
vederea instrucŃie si pregătirii pentru service si vânzări ale produselor si nicidecum ale unor 
reprezentanŃi legali ai societăŃii care ar fi putut încheia contracte de colaborare cu aceste 
firme, neavând dreptul de a reprezenta firma la asumarea de obligaŃii contractuale. Singurul 
scop a fost de formare si pregătire a acestor in vederea posibilităŃii de acordarea a serviciilor 
de vânzări si service, servicii normale si legale. Nu se regăseşte in contabilitate nici o alta 
deplasare a reprezentanŃilor legali la aceşti furnizori. De aici reiese clar si ca administratorul 
nu a mai efectuat alte deplasări la furnizori sau in susŃinea activităŃii si găsirea de noi 
oportunităŃi de dezvoltare a bussinesului, in afara de cele care au fost înlăturate de la 
deductibilitate. Ori având in vedere multitudinea de furnizori externi ai societăŃii si a 
rulajului mare se justifică deplasările administratorului în vederea menŃinerii şi dezvoltării 
relaŃiilor contractuale cu parteneri străini. Este bine cunoscuta modalitatea acceptata de 
oamenii de bussines din afara tarii, pentru care este foarte importanta imaginea, întreŃinerea 
unei relaŃii de bussines, prin vizite, prin participări comune la diverse evenimente ale 
furnizorului sau la târguri comune ori la alte întâlniri.  

InstanŃa de fond a mai reŃinut că s-au invocat deplasări pentru încheierea unor 
contracte, însă acestea nu au fost încheiate în perioada arătată în anexa la decont, ci ulterior 
revenirii în Ńară a administratorului. Procedând astfel prima instanŃa in mod greşit 
interpretează legătura dintre anumite contracte încheiate si deplasările efectuate de 
administrator in vederea încheierii acestora. Încheierea unui contract nu consta doar in 
semnarea lui, cea mai importanta faza fiind aceea a negocierilor asupra termenelor 
comerciale, condiŃiilor comerciale de livrare si asupra celorlalte clauze. Negocierile se 
poarta de obicei cu mult înaintea semnării contractului, semnarea fiind in mod efectiv doar o 
formalitate si se semna de cele mai multe ori prin corespondenta, nefiind necesara o 
deplasare in acest scop. Dar sunt importante deplasările anterioare semnării întrucât acestea 
definesc faza de negociere a contractului, a condiŃiilor comerciale, de prezentare a 
produselor ce urmează a face obiectul contractului, a posibilităŃilor concrete de livrare si a 
altor aspect de colaborare in viitor dintre recurenta ca si cumpărător si furnizorul extern. A 
nu lua in considerare aceasta faza precontractuala deosebit de importanta este total 
nejustificat întrucât acesta faza determina relaŃia contractuala. Uneori acesta faza nu se 
concretizează in semnarea efectiva a unui contract, dar asta nu înseamnă ca deplasarea 
făcuta la un potenŃial furnizor, negocierile avute, nu au legătura cu societatea si cu veniturile 
producătoare de profit, pentru ca este normal sa analizezi si sa verifici condiŃiile oferite de 
mai mulŃi furnizori din care sa alegi unul. 

Prin urmare nu se poate considera că deplasarea externa poate fi deductibila numai 
daca este însoŃita de semnarea la acel moment a unui contract, căci ar însemna sa se ignore 
faza precontractuala recunoscuta unanim în doctrină şi practică, precum si faza de derulare a 
unui contract care necesita de cele mai multe ori, când contractul este pe o durata mai mare, 
deplasări care privesc "întreŃinerea" acestei relaŃii comerciale, participarea la diverse 
prezentări si oferte ale acestui furnizor sau alte evenimente ale furnizorului care sunt strâns 
legate de derularea in bune condiŃii a contractului semnat. Este bine cunoscut ca societăŃile 
mari furnizoare au modalităŃi variate de marketing si de întreŃinere a unei relaŃii comerciale, 
fiind in mod evident in interesul său direct de a beneficia de aceste oportunităŃi oferite de 
furnizori. Ori a nu le considera cheltuiala deductibila este o interpretare extrem de 
unilaterala si nerealistică, întrucât nu se tine seama de realitatea pieŃei economice actuale. 
Aceste faze precontractuale sau de menŃinere a relaŃiei contractuale sunt in mod clar in 
interesul si profitul său, deci nu pot fi înlăturate printr-o interpretare mai mult decât greşita a 
legii. 

În privinŃa celorlalte contracte depuse de reclamantă, prima instanŃă consideră că nu 
se poate stabili dacă acestea au fost încheiate în cursul sau urmare a deplasărilor 
administratorului în ElveŃia. Or de asemenea instanŃa de recurs consideră că nu pot fi 
ignorate demersurile premergătoare încheierii unui contract, care sunt aplicabile atât in tara 
dar cu atât mai mult in străinătate. Aşa cum arată şi recurenta de multe ori până a ajunge la 
semnarea unui contract, se fac paşi mulŃi si mult mai importanŃi decât semnarea unui 
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document.( Trebuie sa mergi, sa vezi produsele, sa stabileşti o relaŃie, sa iti indici si 
dovedeşti solvabilitatea si seriozitatea, sa negociezi relaŃia comerciala si termenii de livrare 
si plata, si abia apoi sa închei un document care sa ateste negocierile avute.) Este normal si 
logic ca un contract, ca si document, sa se semneze după întoarcerea administratorului in 
tara, pentru ca acesta este si a fost tocmai rezultatul deplasării la furnizor. În plus din 
înscrisurile de la dosar rezultă că deplasările administratorului s-au finalizat in mare parte cu 
încheierea de contracte, colaborări cu diverşi furnizori si de asemeni cu îmbunătăŃirea gamei 
de produse oferite spre vânzare si care au concurat in mod evident la profitul înregistrat al 
societăŃii din aceasta perioada. 

În privinŃa cazării, se constată că pentru cheltuielile aferente din ElveŃia în cauză 
există numai declaraŃia pe propria răspundere a administratorului, fiind înlăturate de instanŃa 
de fond pe considerentul că potrivit art. 12 alin. 3 din H.G. nr. 518/1995 declaraŃia trebuia 
confirmată de către aceste reprezentanŃa României (la Geneva existând un consulat onorific) 
. InstanŃa de recurs reŃine că s-au depus la dosarul cauzei declaraŃiile pe propria răspundere 
privire la cazare, dar administratorul a fost in imposibilitate de a le aviza la un consulat 
intrucat cel mai apropiat consulat al României se afla la Berna, iar deplasarea la acest 
consulat implica costuri suplimentare cheltuieli pentru deplasare şi pentru legalizare si timp 
de care administratorul nu beneficia şi nici nu era obligat să le facă potrivit art 12 alin 3 din 
H.G. nr. 518/1995 teza finală. In mod eronat prima instanŃă retine ca la Geneva exista un 
consulat al României unde putea aviza aceste declaraŃii. Consulatul de la Geneva este un 
consulat onorific care nu prestează aceleaşi servicii ca un consulat sau ambasada, singura 
instituŃie care face astfel de avizări este cea aflata la Berna ( cum de altfel indica si DGFP in 
cunoştinŃa de cauza), dar fata de care erau necesare cheltuieli de deplasare si timp de 
deplasare. Mai mult curtea reŃine că art. 17din HG prevede: "(1) Se recomandă agenŃilor 
economici, alŃii decât cei prevăzuŃi la art. 16 alin. (1), precum si fundaŃiilor, asociaŃiilor şi 
altora asemenea, să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri. "Ori in 
condiŃiile in care se recomanda asta înseamnă faptul ca nu este obligatorie pentru societăŃile 
comerciale cu capital privat, ci este luata in considerare doar ca si model. 

InstanŃa de recurs consideră că nu poate fi ignorată realitatea economica si socială, 
că profitul unei societăŃi se obŃine in prezent prin eforturi concertate in ce priveşte 
întreŃinerea unor relaŃii comerciale profitabile, in întreŃinerea unei imagini, iar acesta 
presupune de foarte multe ori deplasări la aceşti furnizori. Este de notorietate ca firmele 
străine si reprezentanŃii promovează si aplica un mod de relaŃie comerciala foarte deschisa si 
lipsita de atâta formalism şi birocraŃie, niciodată un furnizor sau client extern nesolicitând 
ştampile, documente de deplasare sau avizări pe la consulate. 

Prin urmare curtea consideră că reclamanta a justificat faptul că aceste cheltuieli au 
fost făcute in interesul societăŃii si pentru dezvoltarea afacerilor societăŃii, fiind deplasări 
externe ale administratorului societăŃii in vederea încheierii de colaborări cu furnizori 
externi si de identificare noi oportunităŃi de afaceri prin participarea la târguri, expoziŃii si 
seminarii de specialitate, fiind depuse in aceste sens o serie de contracte încheiate cu 
furnizorii externi la care s-a deplasat, ale deconturilor in care detalia exact unde s-a deplasat 
cu menŃiunea declarării pe proprie răspundere a acestor menŃiuni conform legii. 

Mai mult la momentul in care administratorul a făcut aceste deplasări singura 
condiŃie pentru ca aceasta cheltuiala sa fie considerata deductibila era condiŃia de profit a 
societăŃii, in contextul in care deplasarea era in legătura cu activitatea societăŃii. Nicăieri nu 
este precizat ca obligatorie anexarea si justificarea acestor deplasări de încheierea 
concomitenta a unor contracte si nu se indica nicăieri ca sunt recunoscute doar 
deplasările in tarile in care exista relaŃie comerciala. În plus este total nerezonabil a se 
pretinde ca fiecare deplasare să fi urmată de încheierea vreunui contract, întrucât este bine 
cunoscut faptul ca nu la toate târgurile sau expoziŃiile sau manifestările de gen la care 
participi încheie contracte. La multe dintre ele doar testezi piaŃa, cunoşti noi posibili 
colaboratori, fie clienŃi, fie furnizori, cunoşti alte produse de care ai putea fi interesat sau 
pur si simplu dobândeşti cunoştinŃe noi care vin in sprijinul evident al activităŃii desfăşurate 
de firma. 
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Curtea are în vedere de asemenea contextul economic actual, situaŃia reclamantei 
care este o firmă cu peste 25 de angajaŃi, care plăteşte lunar sume importante la buget si in 
condiŃiile actuale este in profit, plătind impozite si taxe, faptul că cheltuielile efectuate de 
administrator nu pot fi apreciate ca excesive, în raport de persoana care l-a făcut 
(administratorul - reprezentantul legal al societăŃii), obiectul de activitate, profitul societăŃii 
obŃinut a urmare a contractelor externe, numeroşii parteneri străini cu care aceasta 
relaŃionează, ci sunt justificate în contextul relaŃiilor de afaceri internaŃionale descris mai sus 
şi a practicelor firmelor din străinătate. În acest context cheltuielile nu pot fi considerate 
disproporŃionate şi fără legătură cu obiectul său de activitate, neexistând motive rezonabile 
şi obiective pentru ca aceste cheltuieli să nu poată fi deduse. Pe cale de consecinŃă suma de 
19.334 lei impozit pe profit şi majorările aferente, sume calculate ca urmare a considerării 
ca nedeductibile a cheltuielilor de transport, cazare şi chirie în cuantum de 120.836 lei 
efectuate de C.D., administratorul reclamantei, în ElveŃia nu sunt datorate de reclamantă iar 
în temeiul art 218 cpr.fiscală se impunea admiterea contestaŃiei reclamantei şi anularea art. 1 
al deciziei nr.687/28.12.2009. 

FaŃă de considerente arătate mai sus, în baza art. 312 c. pr.civ raportat la art 304 pct9 
c.pr.civ, apreciind că soluŃia primei instanŃe nu este legală şi temeinică în ceea ce priveşte 
acŃiunea formulată doar în contradictoriu cu D.G.F.P. Iaşi, emitenta al deciziei contestate, 
curtea a admis recursul declarat de S.C. „G.T.” S.R.L, împotriva sentinŃei civile nr. 528/ca 
din 03.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi, sentinŃă pe care a modificat-o în parte, în 
sensul anulării art. 1 al deciziei nr.687/28.12.2009 privind soluŃionarea contestaŃiei 
formulate de SC „G.T.” SRL împotriva deciziei de impunere C/11889/24.09.2009 în ceea ce 
priveşte obligaŃia societăŃii de plata a sumei de 19.334 lei cu titlu de impozit pe profit si a 
sumei de 14.657 lei cu titlu de majorări de întârziere şi ca o consecinŃa a obligat parata la 
restituirea acestor sume încasate cu titlu de impozit pe profit si penalităŃi de întârziere 
aferente.  

A fost menŃinută soluŃia primei instanŃe în ceea ce priveşte acŃiunea formulată în 
contradictoriu cu Activitatea de InspecŃie Fiscală din cadrul DGFP, întrucât aceasta nu este 
emitenta actului contestat de reclamată, neputând fi antrenată răspunderea acesteia în acest 
cadru procesual. 

13. Litigii privind autorităŃi publice centrale (Autoritatea NaŃională 
pentru Restituirea ProprietăŃilor). NecompetenŃa materială a 
primei instanŃe în soluŃionarea pricinii  

Litigiul dintre părŃi nu priveşte hotărârile ANPR, care sunt supuse controlului 
tribunalelor potrivit Legii nr. 290/2003, această lege nefiind incidentă în 
cauză, unde sunt aplicabile dispoziŃiile din Titlu VII al Legii 247/2005. 
Potrivit art. potrivit art. 13 alin 4 din H.G. 34/2009, Autoritatea NaŃionala 
pentru Restituirea ProprietăŃilor se organizează si funcŃionează ca organ 
de specialitate al administraŃiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, finanŃat de la bugetul de stat. Prin urmare competenŃa de 
soluŃionare a cererii formulată de reclamant în contradictoriu cu 
Autoritatea NaŃionala pentru Restituirea ProprietăŃilor revine în primă 
instanŃă curŃii de apel, potrivit art. 3 C.pr.civ., conform căruia curŃile de 
apel judecă in prima instanŃa procesele si cererile in materie de 
contencios administrativ privind autorităŃile si instituŃiile centrale. 

Decizia nr. 753 din 20.12.2010 

Prin sentinŃa civilă nr. 631/ca din 29.06.2010 pronunŃată de Tribunalul Iaşi s-a 
respins ca inadmisibilă cererea vizând contestaŃia împotriva actului 38.861 /Ca/ 13.10.2009 
emisă de Autoritatea NaŃionala pentru Restituirea ProprietăŃilor şi a adresei 22.714/4 dec. 
2009- comunicată de Universitatea Tehnică, s-a respins excepŃia lipsei calităŃii procesuale 
pasive a AutorităŃii NaŃionale pentru Restituirea ProprietăŃilor - DirecŃia de Contencios şi 
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pentru Coordonarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor şi în consecinŃă, a 
fost obligată pârâta Universitatea Tehnică să trimită dosarul reclamantului B.T.-A. a 
AutorităŃii NaŃionale pentru Restituirea ProprietăŃilor şi pe acesta din urmă - A.N.R.P.- să i 
acorde despăgubiri conform Deciziei 1316/12.06.2007 emisă de Universitatea Tehnică. 

La termenul din 08.06.2010 instanŃa a respins excepŃia necompetentei sale materiale 
de soluŃionare a cererii, pe considerentul că hotărârile ANPR sunt supuse controlului 
Tribunalelor potrivit legii 290/2003. 

Examinând pe fond acŃiunea, prima instanŃa constată că aceasta este fondată. 
Reclamantul B.T.-A. este moştenitorul lui B.A.. Prin notificarea nr. 

840/N/10.08.2001 a solicitat acordarea masurilor reparatorii prin echivalent bănesc în 
cuantum de 140.000 dolari USA pentru casa si terenul situate în Iaşi, fosta str. M.D. nr.6 de 
1400 m.p. Prin Decizia 786/24.06.2003 Universitatea Tehnică a respins notificarea. 
Formulând plângere la Tribunalul Iasi, prin sentinŃa civ. Nr.676/08.10.2004 a fost admisă 
contestaŃia formulată de moştenitorul, reclamant in cauza de faŃă, sentinŃa rămasă definitivă 
şi irevocabilă. Universitatea Tehnică a fost obligată să acorde contestatorului măsuri 
reparatorii prin echivalent pentru imobilul situat in Iasi, Complexul Universitar “T.V.” ( 
fosta strada M.D. nr.6) format din construcŃie si suprafaŃa de 1400 m.p teren.” 

Avându-se in vedere sentinŃa sus-indicata la 12.06.2007 rectoratul UniversităŃii 
emite Decizia nr.1316 prin care se admite cererea privind acordarea masurilor reparatorii 
prin echivalent pentru imobilul si terenul in discuŃie. Dosarul pentru punerea in executare a 
Deciziei este înregistrat la Secretariatul Comisiei Centrale Pentru Stabilirea Despăgubirilor 
sub nr.38861/cc. Prin adrese succesive se comunica UniversităŃii ca nu sunt suficiente acte 
pentru evaluarea corecta a imobilului, fapt pentru care se restituie dosarul acestei instituŃii. 

În fapt, imobilul a fost demolat in anul 1973 în locul lui fiind construit Căminul 
StudenŃesc T17, situat in T.V., Iaşi. Reclamantul depune anexa 3 a Decretului 37 din care 
rezulta ca imobilul avea o suprafaŃa totală de 1460 m. p si o suprafaŃa construita de 107,56 
m.p, fisa tehnica individuala a imobilului din care rezulta ca in el locuiau 9 persoane, cu 
precizarea clara a vecinătăŃilor, fisa matricola de clădiri si terenuri cuprinzând valorile de 
impozitare, contractul de vânzare-cumpărare al imobilului, schiŃa imobilului. 

Prin urmare considera ca menŃiunea privind lipsa înscrisurilor care sa descrie 
construcŃia este necorespunzătoare situaŃiei reale. Pe de alta parte, potrivit adreselor emise 
de DirecŃia JudeŃeana Iaşi a Arhivelor NaŃionale si S.C. „A.” S.A. nu exista alte relaŃii 
despre imobil, moştenitorul fiind in imposibilitatea obiectiva de procurare a unor alte acte 
care sa ateste situaŃia imobilului la data demolării. 

FaŃă de cele reŃinute considerând, pe de o parte ce sunt suficiente elemente pentru ca 
imobilul sa poată fi evaluat, iar pe de alta parte, reŃinând imposibilitatea obiectiva a 
reclamantului de a procura alte acte, tribunalul a admis acŃiunea formulata si a obligat pârâta 
Universitatea Tehnică să retrimită dosarul reclamantului AutorităŃii NaŃionale pentru 
Restituirea ProprietăŃii, aceasta din urma fiind obligate să-i acorde despăgubiri conform 
Deciziei 1316/12.06.2007. 

Astfel, între data depunerii cererii ( notificarea nr.538/N/2001) şi data acŃiunii au 
trecut aproximativ 6 ani, fără ca în perioada respectivă autorităŃile abilitate de lege să ajungă 
la finalizarea procedurii. 

InstanŃa de fond a apreciat  că durata excesivă a procedurii administrative este de 
natură a încălca în mod evident principiul procesului rezonabil. 

În consecinŃă, având în vedere art. 6 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului 
autoritatea pârâtă a fost obligată să emită dispoziŃia acorde despăgubiri pentru imobilul 
imposibil de restituit în natură conform DispoziŃiei nr. 2/22.01.2006 . 

NoŃiunea de proces echitabil reglementată de acest text implică şi respectarea unui 
termen rezonabil de soluŃionare a unei cauze. Termenul rezonabil la care se referă art. 6 
paragraful 1 din CEDO cuprinde şi durata procedurilor administrative, deoarece aceasta 
constituie o premisă indispensabilă prevăzută în dreptul intern pentru sesizarea instanŃei. 

Împrejurarea că autorităŃile administrative române nu au luat măsuri eficiente de 
soluŃionare a cererilor constituie culpa acestora şi nu poate să conducă la împiedicarea 
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realizării dreptului reclamantului. 
InstanŃa a apreciat  că prin neîndeplinirea obligaŃiei de stabilire a despăgubirilor 

autoritatea pârâtă aduce o evidentă atingere noŃiunii de bun şi a obligaŃiei statului de a 
proteja bunurile, valorile patrimoniale ale persoanelor, obligaŃie asumată de România prin 
Protocolul AdiŃional nr. 1 la CEDO. 

În speŃă, prin comportamentul pârâtei se ajunge la o încălcare atât a art. 6 din 
ConvenŃie cât şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvenŃie, motiv pentru care se apreciază că 
absenŃa totală a despăgubirilor de aproximativ 6 ani creează reclamantului o sarcină 
excesivă, incompatibilă cu dreptul la respectarea bunurilor lor garantat de art. 1 din 
Protocolul nr. 1. 

InstanŃa a apreciat  că procedurile administrative, coordonate cu cele judiciare 
trebuie să se desfăşoare în termen rezonabil şi că depăşirea unui termen de 6 ani de la data 
formulării cererii de acordarea a măsurilor reparatorii constituie o încălcare evidentă a 
prevederilor art. 6 din CEDO. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat în termen recurs pârâta Autoritatea NaŃionala 
pentru Restituirea ProprietăŃilor criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

În motivarea recursului se arată că in mod nelegal si total nefondat instanŃa de fond a 
respins excepŃia necompetentei sale materiale de soluŃionare a cererii deoarece potrivit 
art. 1 din HG 361/2005 ANRP este organ de specialitate a administraŃiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, litigiu fiind astfel de competenŃa în primă instanŃă a CurŃii de Apel 
Iaşi potrivit art. 3 c.pr.civ. De asemenea în mod greşit instanŃa de fond a respins excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale pasive a AutorităŃii NaŃionale Pentru Restituirea ProprietăŃii 
pentru că emiterea deciziei este de competenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor, potrivit art.13.alin 1 din Titlu VII al Legii 247/2005, iar cele două instituŃii 
sunt distincte şi nu se suprapun. Pe fond a apreciat  de asemenea că acŃiunea este nefondată, 
dosarul fiind corect remis entităŃii investite cu soluŃionarea notificării în vederea completării 
pentru ase putea parcurge procedura de evaluare. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziŃiile legale incidente, 
motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea a constat că recursul este fondat pentru 
următoarele considerente: 

InstanŃă de fond a pronunŃat o sentinŃă în parte nelegală deoarece în mod greşit a 
respins excepŃia necompetentei sale materiale şi a soluŃionat acŃiunea reclamantului B.T.-A. 
în contradictoriu cu pârâta Autoritatea NaŃională pentru Restituirea cu încălcarea normelor 
imperative privind competenŃa materială, motiv de casare prevăzut de art. 304 pct. 3 Cod 
procedură civilă. Litigiul dintre părŃi nu priveşte hotărârile ANPR care sunt supuse 
controlului tribunalelor potrivit legii 290/2003, această lege nefiind incidentă în cauza 
supusă judecăŃii. Astfel în cauză sunt aplicabile dispoziŃiile din Titlu VII al Legii 247/2005. 
Potrivit art. potrivit art. 13 alin 4 din H.G. 34/2009 Autoritatea NaŃionala pentru Restituirea 
ProprietăŃilor se organizează si funcŃionează ca organ de specialitate al administraŃiei 
publice centrale, cu personalitate juridică, finanŃat de la bugetul de stat. Prin urmare 
competenŃa de soluŃionare a cererii formulată de reclamant în contradictoriu cu Autoritatea 
NaŃionala pentru Restituirea ProprietăŃilor revine în primă instanŃă CurŃii de Apel Iaşi 
potrivit art. 3 C.pr.civ ce prevede curŃile de apel judecă in prima instanŃa procesele si 
cererile in materie de contencios administrativ privind autorităŃile si instituŃiile centrale. 

Pe cale de consecinŃă curtea a admis recursul declarat de Autoritatea NaŃionala 
pentru Restituirea ProprietăŃilor împotriva sentinŃei civile 631/ca din 29.06.2010 pronunŃată 
de Tribunalul Iaşi sentinŃă pe care a casat-o în partea referitoare la soluŃia ce s-a dat cererii 
de anulare a deciziei 38.861 /Ca/ 13.10.2009 emisă de Autoritatea NaŃionala pentru 
Restituirea ProprietăŃilor - DirecŃia de Contencios şi pentru Coordonarea Comisiei Centrale 
pentru Stabilirea Despăgubirilor şi cererii de obligare a AutorităŃii NaŃionale pentru 
Restituirea ProprietăŃilor - DirecŃia de Contencios şi pentru Coordonarea Comisiei Centrale 
pentru Stabilirea Despăgubirilor de a acorda în regim de urgenŃă despăgubirile (în natură şi 
echivalent bănesc). Potrivit art. 312 pct. 6 Cod procedură civilă curtea, ca instanŃă de recurs, 
a dispus trimiterea acestei cereri spre competentă soluŃionare în primă instanŃă CurŃii de 
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Apel Iaşi – secŃia contencios administrativ şi fiscal. 

 

14. Act administrativ emis de o autoritate administrativă locală. 
Hotărârea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal. 
Încadrarea unor suprafeŃe cu vegetaŃie forestieră în noŃiunea 
de pădure. Obligativitatea realizării de investitorul unui 
complex rezidenŃial a echipării edilitare a ansamblului şi a 
realizării unei trame stradale 

Chiar dacă noŃiunea de pădure definită de art. 2 alin.1 din Codul forestier 
poate da naştere la interpretări, corect organul administrativ a interzis 
autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor pe suprafeŃele de 
2,84 ha categoria de folosinŃă pădure, şi respectiv 3,2 ha pădure tânără, 
tufari verzi, din moment ce este de necontestat că acestea erau acoperite 
cu vegetaŃie forestieră, iar terenul fiind unul în pantă, prezenta un risc 
natural de alunecare. 

ObligaŃia de asigurare a echipării edilitare şi a tramei stradale, ulterior 
autorizării construcŃiilor, se circumscrie dispoziŃiilor art. 13 alin. 1 şi 2 
din H.G. nr. 525/1996. 

Decizia nr. 662/C.A. din 22 noiembrie 2010 

Prin sentinŃa civilă 330/CA/6.04.2010 a Tribunalului Iaşi s-a respins ca rămas fără 
obiect acŃiunea formulată de R.E.-L., R.M.-R., B.G.-P. şi B.G. în contradictoriu cu Consiliul 
Local al Municipiului Iaşi, având ca obiect completarea art. 1 alin. 2 din HOT. Consiliului 
Local al Municipiului Iaşi nr. 489/2008- prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal - zona 
Bucium. 

Au fost respinse ca nefondate cererile având ca obiect înlăturarea prev. cuprinse în 
art. 1 , teza a doua şi art. 1 fraza a treia. 

A reŃinut instanŃa de fond că reclamanŃii R.E.-L., R.M.-R., B.G.-P., şi B.G. au 
întocmit documentaŃia necesară în baza căreia s-a emis hotărârea a cărei modificare se 
solicită, hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal. 

 Potrivit acestui act : „ suprafeŃele forestiere vor fi menŃinute ca zonă verde şi pentru 
consolidarea versanŃilor ( cu respectarea Legii nr. 46/ 2008 –Codul Silvic ). 

 Această frază este în deplină concordanŃă , fiind de altfel fundamentată pe H. 
Guvernului. nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, unde la 
art. 5 se prevede: 

 (1).Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaŃie 
forestieră este interzisă, în mod excepŃional, cu avizul organelor administraŃiei publice de 
specialitate, se pot autoriza numai construcŃiile necesare întreŃinerii pădurilor , 
exploatărilor silvice şi culturilor forestiere.” 

 Sesizăm astfel, confuzia făcută de reclamanŃi între terenul cu vegetaŃie forestieră şi 
acela ce constituie „ pădure” – aşa cum este el definit de Codul Silvic. 

 Astfel, potrivit art. 2 (1) Legea 46/ 2008: „sunt considerate păduri, în sensul 
prezentului cod, şi sunt incluse în fondul forestier naŃional, terenurile cu o suprafaŃă de cel 
puŃin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii trebuie să atingă o înălŃime minimă de 5 m la 
maturitate în condiŃii normale de vegetaŃie”. 

 Terenurile cu destinaŃie forestieră sunt potrivit Legii 18/91 republicată : terenurile 
împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producŃie ori administrare silvică, 
terenurile destinate împăduririlor şi cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănişuri, 
râpe, ravene, torenŃi - dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice. 

 Prin adresele DirecŃiei Silvice Iaşi- Ocolul Silvic Ciurea ( nr. 2788/4.07.2008 şi 
714/ 28.10.2008 ) se subliniază că: „ pe zona studiată prin planul urbanistic zonal, trimis 
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spre avizare, Ocolul Silvic Ciurea nu are înregistrate păduri „ nefăcându-se referire la 
terenurile cu vegetaŃie forestieră. 

De altfel, în titlurile de proprietate care au stat la baza Hotărârii a cărei modificare se 
solicită, la suprafaŃa primită în proprietate în extravilan Mun. Iaşi- zona Bucium apar şi 
tufărişuri şi păduri, fapt confirmat de Nota de constatare privind întocmirea Puz-ului pentru 
Cartierul Regele Ferdinand I ( fila 109-109 dosar ). 

 „Din punct de vedere cadastral terenul în discuŃie cuprinde parcelele cadastrale [...] 
din care T 168 are categoria de folosinŃă pădure”. 

„Pe lângă acestea studiul mai conŃine 3 parcele [...] cuprinse în T 168 şi având 
categoria de PPT ( pădure tânără , tufărişuri ). 

 Terenul cuprinde păduri de stejar”. 
 Faptul că aceste păduri nu corespund definiŃiei date de C.- Silvic şi nu apar 

înregistrate ca atare, nu înseamnă că ele nu sunt populate de arbori şi arbuşti a căror 
protecŃie este asigurată şi prin modificările la Legea 24/ 2007 făcute prin L. 313/ 2009 ( art. 
3 ).  

 Şi avizul Insp. pentru SituaŃii de UrgenŃă precizează că eliberarea acestuia se face cu 
condiŃia „respectării prevederilor legale privind interdicŃiile de construire în zonele de risc 
natural”. 

 FaŃă de cele reŃinute tribunalul a respins cererea privind înlăturarea din cuprinsul 
hotărârii a prev. cuprinse în art. 1 , teza a doua referitoare la menŃinerea suprafeŃelor 
forestiere ca zone verzi. 

 InstanŃa a respins şi cererea privind înlăturarea celei de-a doua menŃiuni referitoare 
la asigurarea echipării edilitare a ansamblului şi realizarea unei trame stradale având în 
vedere următoarele : 

 Potrivit art. 13 alin. 1 şi 2 din H.G. nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism:. 

 „(1 ) Autorizarea executării construcŃiilor care, prin dimensiunile şi destinaŃia lor, 
presupun cheltuieli de echipare edilitare ce depăşesc posibilităŃile financiare şi tehnice ale 
administraŃiei publice locale ori ale investitorilor interesaŃi sau care nu beneficiază de 
fonduri de la bugetul de stat este interzisă. 

 (2) Autorizarea executării construcŃiilor poate fi condiŃionată de stabilirea , în 
prealabil, prin contract a obligaŃiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare 
edilitară aferente, de către investitorii interesaŃi.” 

 Faptul că suprafaŃa de teren este foarte mare şi va fi dezvoltată în etape , justifică 
tocmai solicitarea pârâtei privind realizarea şi a unei trame stradale care să asigure fluenŃa 
circulaŃiei auto şi pietonale. 

 Având în vedere cele reŃinute, tribunalul a respins ca nefondată acŃiunea 
reclamanŃilor privind modificarea hotărârii în sensul înlăturării prevederilor sus indicate din 
cuprinsul acesteia. 

Curtea a respins recursul reclamanŃilor ca fiind neîntemeiat, pentru considerentele de 
mai jos. 

Astfel, în ce priveşte asimilarea de prima instanŃă, a suprafeŃelor acoperite cu 
vegetaŃie forestieră, în noŃiunea de „păduri”, cu aplicarea reglementărilor specifice, curtea 
reŃine că art. 1 din HCL Iaşi nr. 489/22.12.2008 face referire la „suprafeŃele forestiere”, nu 
la „păduri”. 

Terenurile „cu destinaŃie forestieră” sunt definite în art. 2 lit. b) din Legea 18/1991: 
„terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producŃie ori administrare 
silvică, terenurile destinate împăduririlor şi cele neproductive … dacă sunt cuprinse în 
amenajamentele silvice”. 

Din adresa Ocolului Silvic Iaşi 2788/4.07.2008 expediată reclamanŃilor se arată că 
„pe suprafaŃa cuprinsă în PU 2-ul în cauză, acest ocol „nu are înregistrate păduri”, fapt 
confirmat de ITRSV Suceava, prin adresa sa nr. 714/28.10.2008 (fila 38 dosar) întocmit de 
consilier Creangă Ion care menŃionează expres: „Conform Legii 46/2008 (codul silvic), 
arborii de stejar existenŃi constituie vegetaŃie forestieră din afara fondului forestier şi ca 
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atare sunt la dispoziŃia proprietarilor… 
Numai că acelaşi consilier al ITRSV Suceava, prin Nota de constatare privind 

întocmirea PU2 în cauză, menŃionează expres că „din punct de vedere cadastral, terenul în 
discuŃie cuprinde parcelele cadastrale P44/6974/1/ cu suprafaŃa de 13981 m.p. din T.167”, şi 
alte două parcele, care „au categoria de folosinŃă pădure”, precum şi alte 3 parcele, cuprinse 
în T 168 „având categoria de folosinŃă PDT (pădure tânără, tufărişuri). Terenul cuprinde 
păduri de stejar, astfel încât concluzionează că se avizează PU2, „cu respectarea 
prevederilor legale privind regimul silvic”. 

Din documentaŃia aferentă HCL de aprobare PU2 în cauză, face parte şi raportul 
Biroului Individual de Arhitectură Oancea Irina care la pct. 2.5 „Ocuparea terenurilor” –
„Asigurarea cu spaŃii verzi” prevede că „În zona studiată există o zonă verde cu pădure de 
stejari şi arbuşti, de circa 2,30 ha şi una cu plantaŃie tânără de circa 2,70 ha”, iar versanŃii ce 
mărginesc platoul „prezintă riscurile caracteristice zonei de alunecare, în condiŃiile în care 
nu sunt luate măsurile tehnice pentru evitarea lor”. 

Cât priveşte studiul geotehnic şi de stabilitate preliminar, evocat de însăşi recurentă, 
acesta evocă la pag. 11 (fila 252 dosar fond), atunci când analizează „zona I”, că „Aici avem 
pădurea de stejar şi vi Ńa de vie”. 

NoŃiunea de „pădure” şi care este inclusă în „fondul forestier naŃional” conform art. 
1 din Codul forestier, este definită în alin. 1 al art. 2 din cod, astfel: „Sunt considerate 
păduri, în sensul prezentului cod, şi sunt incluse în fondul forestier naŃional, terenurile cu o 
suprafaŃă de cel puŃin 0,25 ha acoperite cu arbori, arborii trebuind să atingă o înălŃime 
minimă de 54 m la maturitate…”, „în termenul de pădure” fiind incluse, conform al. 2) lit. 
d) din codul silvic, şi „păşunile împădurite au consistenŃă mai mare sau egală cu 0,4, 
calculată numai pentru suprafaŃa acceptată efectiv cu vegetaŃie forestieră”. 

Raportat Notei de constatare 4470/4.05.2008 (fila 41 dosar), a ITRSV Suceava, 
rezultă că parcelele cu „categoria de folosinŃă pădure” însumau 2,84 ha, iar cel cu „pădure 
tânără, tufărişuri”, alte 3,2 ha, situaŃie în care, corect instanŃa de fond a reŃinut că, deşi 
încadrarea lor în noŃiunea de „păduri” poate da naştere la interpretări, este însă de 
necontestat faptul că acestea sunt acoperite de „vegetaŃie forestieră”, iar menŃinerea lor este 
imperios necesară, dată fiind împrejurarea că zona în cauză prezintă „risc natural” de 
alunecare. 

Această „vegetaŃie forestieră” având acelaşi regim de protecŃie în lumina art. 2 din 
Codul silvic sus menŃionat, corect instanŃa de fond a făcut aplicaŃiunea art. 5 din H.G. 
525/2006 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, ce interzice „autorizarea 
executării construcŃiilor şi amenajărilor” pe astfel de suprafeŃe, astfel cum se solicită de 
reclamanŃi.  

De altfel, având în vedere suprafaŃa totală de 412311 m.p. alocată de reclamant 
acestui proiect imobiliar, este de presupus că dimensionarea şi amplasarea complexului 
imobiliar, poate avea loc cu evitarea defrişării suprafeŃelor cu vegetaŃie forestieră sus-
menŃionate, ceea ce ar micşora în mod evident riscul de alunecare a versanŃilor, şi 
cheltuielile de consolidare şi protecŃie a acestora. 

Cât priveşte critica recurenŃilor privind teza a III-a a art. 1 din HCL 489/2008 în 
litigiu, constând în obligaŃia de asigurare a echipării edilitare şi a unei trame stradale, 
anterior autorizării construcŃiilor, curtea reŃine că aceasta se circumscrie pe dispoziŃiile art., 
13 al. 1 şi 2 din HG 525/1996, cum corect s-a reŃinut de instanŃa de fond, această prevedere 
nefiind de natură a-i defavoriza pe reclamanŃi, din moment ce aceştia îşi pot etapiza ei înşişi 
proiectul imobiliar, solicitând autorizarea cu prioritate a construcŃiilor aflate în vecinătatea 
echipamentelor edilitare din zona respectivă, urmând ca pe măsura dezvoltării proiectului, 
să se avanseze şi cu aceste lucrări, funcŃie de necesităŃi. 
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15. Raport de control întocmit de Inspectoratul Teritorial de Muncă. 
Contracte civile prestări servicii de colaborare, perfectate în 
locul contractelor individuale de muncă. DistincŃie. ConsecinŃe 

Flexibilitatea organizării programului de muncă, cu referire la art. 5 alin. 1, 
art. 6 şi art. 38 din Codul muncii, nu poate conduce la discriminarea 
persoanelor respective în raport cu ceilalŃi salariaŃi, chiar şi pentru 
munca desfăşurată la domiciliu.  

Pretinsa libertate de contractare a prestatorilor, în afara legislaŃiei muncii, 
putea să îşi găsească aplicabilitatea doar în ipoteza în care aceştia ar fi 
fost autorizaŃi în condiŃiile legii, respectiv O.U.G. nr. 44/2008 pentru 
exercitarea unor activităŃi economice aducătoare de venit, ce nu a fost 
îndeplinită în speŃă, situaŃie în care „voinŃa” acestora nu putea înfrânge 
dreptul constituŃional al lucrătorilor la protecŃie socială. În acest sens, 
art. 38 C. muncii prevede expres că aceştia nu pot renunŃa la drepturile 
lor recunoscute prin lege, atât timp cât raportul juridic în cadrul căruia 
efectuau prestaŃii în muncă întrunea condiŃiile de existenŃă ale unui 
contract de muncă. 

Decizia nr. 711 din 6 decembrie 2010  

Prin sentinŃa civilă nr. 647/CA/30.06.2010 a Tribunalului Iaşi a fost respinsă 
acŃiunea formulată de reclamanta S.C. „G.E.R.” S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul 
Inspectoratul Teritorial de Muncă - InspecŃia Muncii cu sediul în Iaşi, Moara de Foc, nr. 31, 
judeŃul Iaşi având ca obiect anularea procesului-verbal de control nr. 224649/12.11.2009 
seria IS 000052, fiind totodată respinsă şi cererea de suspendare a executării acestui act 
administrativ. 

A reŃinut instanŃa de fond că prin actul administrativ atacat – procesul–verbal de 
control nr. 224649/12.11.2009 inspectorii din cadrul I.T.M. Iaşi au constatat că o serie de 
persoane desfăşoară fără forme legale activitate în cadrul societăŃii reclamante şi au dispus o 
serie de măsuri obligatorii: 

a) Conform măsurii de la punctul 1.1 reclamanta are obligaŃia de a încheia în formă 
scrisă contracte individuale de muncă cu data reală de începere a activităŃii pentru cele 207 
de persoane cu care au fost încheiate convenŃii civile de prestări servicii. 

b) Conform măsurii de la punctul 2.2 se impune subscrisei obligaŃia de a înregistra la 
I.T.M. Iaşi contracte individuale de muncă încheiate cu data reală de începere a activităŃii 
pentru cele 207 persoane. 

c) Conform măsurii de la punctul 9.4, pentru aceleaşi persoane menŃionate la punctul 
1.1 se impune obligaŃia reclamantei de a transmite în format electronic, registrul general de 
evidenŃă a salariaŃilor, conform H.G. 161/2006 cu modificările ulterioare. 

d) Conform măsurii de la punctul 10.3. pentru aceleaşi persoane de la punctul 1.1 
angajatorul este obligat a face dovada executării contractelor de muncă, conform Legii 
130/99 R. 

e) Conform măsurii de la punctul 11.3, pentru cele 207 persoane, menŃionate la 
punctul 1.1 reclamantei i se impune obligaŃia calculării şi achitării comisionului de 0,75% 
din fondul de salarii datorat I.T.M. Iaşi, corespunzător perioadei cu care aceste persoane au 
desfăşurat sau desfăşoară activitatea. 

f) Conform măsurii de la punctul 12.3 pentru aceleaşi 207 persoane menŃionate la 
punctul 1.1, reclamanta are obligaŃia de a calcula şi achita majorări şi penalităŃi de întârziere 
datorate la plata comisionului de 0,75% din fondul de salarii, corespunzător perioadei în 
care aceste persoane au desfăşurat sau desfăşoară activitate. 

g) Conform măsurii de la punctul 13.3, tot pentru persoanele menŃionate la punctul 
1.1, subscrisa are obligaŃia de a depune la I.T.M. Iaşi declaraŃiile rectificative lunare privind 
stabilirea şi plata comisionului datorat I.T.M. Iaşi pentru acestea, corespunzător perioadei în 
care au desfăşurat sau desfăşoară activitate. 
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Aspectele de nelegalitate şi netemeinicie ale procesului – verbal de control invocate 
de reclamantă prin acŃiunea introductivă nu pot fi reŃinute de către instanŃă. 

Tribunalul a apreciat că în mod corect inspectorii de muncă în baza atribuŃiilor 
expres date în sarcina lor prin dispoziŃiile art. 15 lit. e) din H.G. nr. 1377/2009 au constatat 
că societatea reclamantă deşi beneficia de munca prestată de un număr de 207 persoane a 
înŃeles să încheie cu aceştia doar contracte civile de prestări servicii în scopul eludării 
dispoziŃiilor imperative prevăzute de Codul muncii şi legislaŃia specifică raporturilor de 
muncă precum şi a reglementărilor legale în materie de fiscalitate. 

Se invocă de către reclamantă faptul că raporturile între aceasta şi persoanele cu care 
a încheiat convenŃiile civile de prestări de serviciu nu sunt specifice unor raporturi de muncă 
acest fapt fiind datorat în mare parte specificului aparte al obiectului principal de activitate 
al societăŃii comerciale „activităŃi specifice ale centrelor de intermediere telefonică CAEN 
7486”. 

S-a invocat că activitatea desfăşurată nu este una continuă, permanentă şi nici 
predictibilă mai ales în actualul contract economic. 

În primul rând Tribunalul reŃine faptul că prin el însuşi contextul economic actual nu 
poate justifica eludarea dispoziŃiilor legale imperative create în vederea protejării intereselor 
salariaŃilor în faŃa abuzurilor angajatorilor. 

Orice societate comercială trebuie să-şi realizeze previziuni cu privire la propria 
activitate şi să-şi stabilească o politică de personal conformă cu necesităŃile proprii care însă 
să respecte legislaŃia muncii. 

Se are aici în vedere faptul că în Codul muncii s-au stabilit în mod flexibil diverse 
forme pe care le poate îmbrăca un contract individual de muncă (contract individual de 
muncă, cu program redus de lucru zilnic, C.I.M. pe durată determinată sau folosirea 
salariaŃilor temporari pentru activităŃi specializate, sezoniere sau ocazionale). 

Reclamanta a făcut vorbire de lipsa de continuitate, permanenŃă şi predictibilitate 
fără să aducă dovezi în acest sens. 

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă faptul că până în anul 2008 societatea şi-a 
realizat obiectul de activitate doar cu personal propriu cu care încheiase contracte de muncă. 
Ulterior, începând cu anul 2009 măsura încetării raporturilor de muncă ale unor angajaŃi s-a 
suprapus cu încheierea convenŃiilor civile de prestări servicii, o parte din acestea fiind chiar 
cu foştii salariaŃi. 

EvidenŃele orelor prestate de colaboratori pentru perioada mai – septembrie 2009 
(singurele puse la dispoziŃie de către societatea reclamantă) precum şi borderourile de plată 
vin să confirme susŃinerile inspectorilor I.T.M. Iaşi şi să le infirme pe cele ale petentei, 
acestea făcând dovada caracterului permanent şi continuu al activităŃii desfăşurate, 
prestatorii de servicii preluând în mare parte acelaşi volum de activitate ca al foştilor 
angajaŃi contractuali. 

S-a invocat că nu am fi în prezenŃa unor raporturi de muncă datorită caracterului 
flexibil al programului de lucru, fapt ce este infirmat de dispoziŃiile art. 101 din Codul 
muncii, programul de lucru flexibil regăsindu-se şi în cazul angajaŃilor de bază de contract 
de muncă. 

InstanŃa apreciază că între angajatorul S.C. „G.E.R.” S.R.L. şi „colaboratori” se 
regăsesc toate elementele esenŃiale ale unui raport de muncă caracterizat prin prestarea unei 
munci, plata unui salariu (care se face lunar în funcŃie de numărul de ore prestate), 
continuitatea activităŃii (convenŃii încheiate pe durata unui an cu posibilitatea prelungirii) şi 
subordonarea faŃă de angajator (art. 1.4 din Regulamentul intern). 

S-a invocat faptul că activitatea se desfăşoară în baza unei disponibilităŃi exclusive a 
prestatorului fapt ce nu poate fi reŃinut având în vedere dispoziŃiile art. 5.2 din convenŃiile 
încheiate, dispoziŃii care conŃin în concret veritabile măsuri disciplinare pentru situaŃiile în 
care nu este respectat programul de lucru. 

Faptul că suntem în prezenŃa unor raporturi de muncă deghizate rezultă şi din alte 
probe administrate în cauză: declaraŃiile unor angajaŃi luate de către inspectorii I.T.M. în 
care se face vorbire de existenŃa unui program de lucru, a unui repaus săptămânal etc., faptul 
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că persoanele ce au încheiat convenŃiile de prestări servicii sunt subordonate unor 
conducători de proiect similar unei subordonări ierarhice, conŃinutul anunŃului de recrutare 
emis de societate, faptul că întreaga activitate se desfăşoară doar la sediul societăŃii cu 
ajutorul mijloacelor puse la dispoziŃie de aceasta, obligativitatea respectării metodologiei 
interne de lucru (art. 3 pct. b din convenŃii). 

În concret prin modalitatea de lucru aleasă de societate aceasta face reduceri de 
cheltuieli cu personalul angajat, lipseşte lucrătorii de drepturi fundamentale, eludează 
dispoziŃiile legale în materie de fiscalitate şi intră într-o concurenŃă incorectă şi nelegală cu 
ceilalŃi agenŃi economici de bună – credinŃă care îşi desfăşoară activitatea respectând 
dispoziŃiile imperative ale Codului muncii. 

În concret: 
1. nu se fac cheltuieli pentru serviciile de medicina muncii prealabile angajării şi 

periodic pe toată durata executării contractului; 
2. nu se fac cheltuieli pentru serviciile de securitate şi sănătate în muncă la angajare 

şi nici ulterior, periodic pe toată durata executării contractului deşi o parte din colaboratori 
petrec sute de ore lunar vor”B.” la telefon; 

3. nu se acordă concediul de odihnă şi nu se plăteşte salariaŃilor indemnizaŃia pentru 
acest concediu şi nici nu se achită contribuŃiile specifice acestei indemnizaŃii; 

4. nu mai există obligaŃia de a se respecta salariul minim pe economie sau 
coeficienŃii de ierarhizare prevăzuŃi în contractele colective de muncă; 

5. nu se achită indemnizaŃia pentru primele zile de concediu medical pentru 
incapacitate temporară de muncă pentru boală obişnuită sau pentru îngrijirea copilului 
bolnav; 

6. nu se achită indemnizaŃia pentru primele zile de concediu medical pentru 
incapacitatea temporară de muncă provocată prin accidentele de muncă şi bolile 
profesionale; 

7. nu se acordă şi nu se plăteşte concediul de paternitate; 
8. nu se fac nici un fel de cheltuieli pe care le implică legislaŃia privitoare la protecŃia 

maternităŃii; 
9. nu se acordă şi nu se plăteşte indemnizaŃia de maternitate; 
10. nu se fac cheltuieli cu formarea profesională continuă; 
11. nu se acordă sporurile stabilite prin contractele colective de muncă, alte drepturi 

salariale şi nici compensaŃiile de concediere; 
12. nu se acordă şi nu se plătesc zilele libere stabilite prin contractele colective de 

muncă; 
13. agentul economic nu mai are obligaŃia să plătească lunar către bugetul de stat o 

sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe Ńară înmulŃit cu numărul de 
locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap conform dispoziŃiilor legale. 

De asemenea, nu se plătesc de către angajator contribuŃiile raportate la fondul total 
de salarii, stabilite în sarcina sa privind: 

CAS – 20,8%; 
CASS – 5,2%, 
ContribuŃie aferentă concediilor şi indemnizaŃiilor CASS – 0,85%; 
ContribuŃie la bugetul pentru şomaj – 0,5%; 
ContribuŃie la fondul de garantare pentru plata creanŃelor salariale – 0,25%; 
ContribuŃie pentru asigurare de accidente de muncă şi boli profesionale – de la 

0,15% la 0,85%; 
Comision I.T.M. pentru completarea sau certificarea carnetelor de muncă – 0,75%. 
Tot astfel, nu se avansează ca salarii brute sumele reprezentând contribuŃiile datorate 

de salariaŃi, nu se reŃin acestora şi nu se virează aceste sume (în afara impozitului pe salarii 
şi a contribuŃiei CASS pe care angajatorul le-a reŃinut de la „colaboratori": 

CAS – 10,5%; 
ContribuŃie la bugetul pentru şomaj. 
Pentru toate considerentele mai sus arătate instanŃa urmează a respinge cererea de 
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anulare a actului administrativ atacat. 
A fost respinsă şi cererea de suspendare a executării actului administrativ, lipsa 

temeiurilor de nelegalitate ale procesului–verbal de control excluzând existenŃa unui caz 
bine justificat şi deci neîndeplinirea uneia din condiŃiile imperativ prevăzute de dispoziŃiile 
art. 15 raportat la dispoziŃiile art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004. 

Recursul reclamantei a fost respins pentru următoarele considerente. 
Criticile recurentei se circumscriu aspectelor pretins specifice, de derulare a 

prestaŃiilor în muncă de către colaboratorii societăŃii recurente, aspecte ce ar fi justificat 
încadrarea lor în categoria convenŃiilor civile de muncă, iar nu a raporturilor de muncă 
guvernate de Codul muncii, conform voinŃei comune a părŃilor contractante. 

Numai că aceleaşi prestaŃii de muncă, au putut fi executate în anul 2008 de angajaŃi 
cu contract de muncă cu societatea recurentă, astfel cum rezultă din actele de la dosar, 
întrucât legislaŃia muncii,- ce se constituie ca dreptul comun în materia raporturilor juridice 
de muncă ,- cuprinde dispoziŃii ce conferă o largă flexibilitate derulării prestaŃiilor de 
muncă, astfel că şi „specificul” invocat de recurentă îşi găsea cadrul juridic necesar derulării 
în forma dorită de părŃi, cum s-a şi întâmplat în fapt anterior adoptării formei în litigiu care 
era însă de natură a prejudicia interesele lucrătorilor, din punctul de vedere al protecŃiei 
sociale. 

Faptul că parte din foştii angajaŃi cu contracte de muncă în anul 2008, au acceptat 
perfectarea convenŃiilor civile în litigiu, nu poate conferi legitimitate acestor raporturi 
„civile” de „locaŃiune lucrări”, atât timp cât acestea întruneau elementele constitutive 
oricărui raport de muncă, respectiv: prestarea muncii la sediul angajatorului, conform 
calificării acesteia în CAEN 7486, regăsită în obiectul de activitate al societăŃii recurente; 
durata contractului – 1 an, cu posibilitate de prelungire -, ceea ce implică continuitatea 
prestaŃiilor pe un interval predictibil; plata prestaŃiei de angajator şi a impozitelor şi taxelor 
„conform legislaŃiei în vigoare”, chiar dacă art. 10 pct. 3 din convenŃii trimitere la Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 

Cât priveşte pretinsa lipsă a oricărei „subordonări” a prestatorilor, invocată de 
recurentă, ca o condiŃie de existenŃă a oricărui contract de muncă, curtea constată că 
susŃinerea este contrazisă de însăşi prevederile convenŃiilor depuse la dosar, din care rezultă 
că prestatorii trebuie să „presteze activitatea conform normelor metodologice stabilite de 
beneficiar” (art. 3 lit. b), în caz contrar acesta din urmă putând aplica „sancŃiunile şi 
penalităŃile prev. de art. 5.2”, iar în cazul producerii de pagube, precum şi în cazul 
nerespectării secretului lucrărilor, prestatorii ,- ce se obligă şi să nu presteze aceeaşi 
activitate concomitent şi la alte societăŃi având acelaşi domeniu de activitate (art. 3 lit. d) -, 
pot răspunde „material şi civil”. Se precizează de asemenea că noŃiunea de „pagube” include 
şi „culpa prestatorilor … care poate antrena răspunderea materială şi alterarea bunei 
reputaŃii a firmei…” recurente, răspunderea pentru vicii ascunse putând fi stabilită pe „o 
durată de 3 ani de la data încetării prezentului contract”. Mai mult, art. 6 alin. 4 din 
convenŃii prevede expres că „Prestatorul trebuie să răspundă ferm solicitărilor de a lucra la 
proiectele…” recurentei, „…la 3 refuzuri neîntemeiate” aceasta putând rezilia contractul, cu 
solicitarea ca prestatorul să restituie cheltuielile deja avansate. 

Că intenŃia recurentei a fost aceea de a-i trata pe colaboratori în mod similar cu 
salariaŃii, rezidă din chiar Regulamentul de ordine interioară a societăŃii, în vigoare la data 
controlului, chiar dacă a fost adoptat în anul 2008,- şi care prevede expres la art. 1.4 
„DispoziŃiile referitoare la comportament şi disciplină în activitatea desfăşurată se aplică în 
mod corespunzător tuturor colaboratorilor şi oricăror alte persoane pe durata cât aceştia îşi 
desfăşoară activitatea în incinta societăŃii…” ( pag. 720), iar colaboratorii în speŃă intrau în 
această categorie, astfel cum rezultă expres din formularea art. 2 lit. b) din contractele de 
prestaŃii: „pentru 2 situaŃii în care Prestatorul nu-şi respectă programul dat şi nici nu anunŃă, 
indiferent de intervalul de timp la care se întâmplă acest lucru, „G.E.R.” va desface 
prezentul contract”. 

Se confirmă aşadar cu claritate, faptul că în mod corect prima instanŃă a reŃinut că în 
cauză, recurenta a realizat în fapt raporturi de muncă deghizate în raporturi civile de prestări 
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lucrări, interesul acestui artificiu constând în reducerea evidentă a costurilor cu personalul 
angajat, atât sub aspectul eludării drepturilor fundamentale ale lucrătorilor recunoscute de 
Codul muncii şi legislaŃia europeană obligatorie şi pentru Ńara noastră, urmare aderării la 
ConvenŃia Europeană, cât şi al dezideratului respectării de angajator a legislaŃiei fiscale în 
cazul raporturilor de muncă, toate evidenŃiate în sentinŃa recurată, şi care depăşesc cu mult 
contribuŃiile achitate de recurentă în baza convenŃiilor în cauză.  

Trebuie menŃionat de asemenea faptul că pretinsa libertate de contractare a 
prestatorilor, în afara legislaŃiei muncii, putea să-şi găsească aplicabilitatea doar în ipoteza 
în care aceştia ar fi fost autorizaŃi în condiŃiile legii - O.U.G. 44/2008 -, pentru exercitarea 
unei activităŃi economice aducătoare de venit, - condiŃie neîndeplinită însă în speŃă -, aşa 
încât „voinŃa” acestora nu putea înfrânge dreptul constituŃional al lucrătorilor la protecŃie 
socială, art. 38 Codul muncii prevăzând expres că aceştia „nu pot renunŃa la drepturile lor 
recunoscute prin lege”, din moment ce raportul juridic în cadrul căruia efectuau prestaŃiile în 
muncă, întrunea pe deplin condiŃiile de existenŃă a unui contract de muncă, astfel cum s-a 
arătat mai sus. 

Cât priveşte consecinŃele împovărătoare pentru angajatorul recurent, decurgând din 
diferenŃele de impozite şi taxe, conform încadrării corecte a raporturilor de muncă în litigiu 
de organul de control, curtea a constatat că plata tuturor obligaŃiilor prevăzută de legislaŃia 
specifică este datorată în mod egal de toŃi angajatorii,- inclusiv de recurentă -, acest 
principiu fiind de natură a asigura totodată o concurenŃă loială a acestora pe piaŃa muncii, 
societatea reclamantă fiind aceea care şi-a asumat riscul implementării abuzive a unor 
reglementări specifice raporturilor civile, în relaŃia de muncă cu salariaŃii săi, aşa încât 
trebuie să suporte şi consecinŃele unei astfel de conduite. 

16. Decizie de imputare a cheltuielilor reprezentând diurnă de 
deplasare, pentru cele 12 ore/zi minime pentru acordarea 
diurnei 

Acordarea diurnei de deplasare este condiŃionată conform H.G.. 1850/2006, 
de prevederea în ordinul de deplasare a scopului deplasării, a instituŃiei 
la care s-a dispus aceasta, a duratei şederii, confirmată de conducătorul 
unităŃii sau înlocuitorul acestuia, la care se adaugă timpul necesar 
deplasării şi care trebuie să fie de minim 12 ore /zi. 

SentinŃa nr. 262/C.A. din 8 noiembrie 2010 

Prin contestaŃia înregistrată la această instanŃă sub nr. 642/45/2010, reclamantul R.D. 
a chemat în judecată pârâta D.G.F.P. Iaşi, solicitând anularea deciziei 115/31.08.2010 şi în 
parte procesul-verbal control nr. 15339/23.07.2010, - poz. 7 anexa 2 la procesul-verbal 
privind suma de 2033,59 lei ce i-a fost imputată, din care 1144 lei cheltuieli diurnă şi 889,59 
lei majorări pentru deplasările efectuate în perioada 2007-2009. 

A motivat reclamantul că decizia sus menŃionată a respins contestaŃia pe care a 
formulat-o împotriva procesului verbal 15339/23.097.2010 a D.G.F.P. – compartiment 
control, fără a se Ńine cont de datele înscrise pe ordinul de deplasare, din care rezultă cu 
claritate că deplasarea a fost făcută în intervale de 12 ore, realitatea acesteia fiind confirmată 
de şeful unităŃii sau de delegatul său, prin aplicarea ştampilei, conform art. 46 din H.G. 
1860/2006, cu respectarea condiŃiilor de plată a diurnei prevăzută în articolul 9,10,11,16 şi 
29 din aceeaşi hotărâre. 

A considerat de asemenea reclamantul că procesul-verbal nu conŃine temeiul legal 
privind calculul majorărilor la sumele imputate, organul de control ignorând distanŃa dintre 
municipiul Iaşi şi comuna SireŃel, starea proastă a drumurilor, ce determină o durată mai 
mare a deplasării, şi nici faptul că reclamantul se deplasa la mai multe instituŃii, chiar dacă 
ştampila era aplicată de doar una dintre ele. 

Cât priveşte susŃinerea pârâtei la pct. III al deciziei 115/2010, privitoare la forma 
ştampilei aplicate şi semnătura din partea reprezentantului instituŃiei la care a avut loc 
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deplasarea, arată reclamantul, că în realitate nu avea competenŃa de a impune aplicarea unei 
anumite ştampile pe ordinele de deplasare, iar autoritatea semnăturii nu a fost verificată, ca 
să se poată considera a fi lipsită de valabilitate, astfel că solicită admiterea acŃiunii aşa cum 
a fost formulată. 

Pârâta a depus documentaŃia ce a stat la baza emiterii deciziei în litigiu, iar prin 
întâmpinare solicită respingerea acŃiunii, întrucât din ordinul de deplasare în litigiu nu 
rezultă durata deplasării la singura instituŃie ce figurează în act, problema ce urma a fi 
rezolvată nepresupunând un interval de timp care să justifice plata diurnei, ci doar 
contravaloare combustibilului, având în vedere că reclamantul a folosit autoturismul 
proprietate personală. 

Documentele prezentate de reclamant neîndeplinind condiŃiile unor acte justificative 
privind plata diurnei, conform art. 9,11,18 şi 46 din H.G. 1860/21.12.2006, a considerat 
pârâta că în mod legal s-a procedat prin actele administrative în cauză, la imputarea sumei 
de 2033,59 lei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente, conform legii. 

Curtea, verificând probatoriul cauzei, a reŃinut că procesul-verbal de control nr. 
15339/23.07.2010, încheiat de compartimentul de control al D.G.F.P. Iaşi, perfectat urmare 
controlului efectuat la Primăria comunei SireŃel, s-a dispus recuperarea sumei totale de 
15.538 lei, cu majorări de 10.727,53, de la primar, viceprimar şi personalul din aparatul de 
specialitate al primarului, cu titlu de diurnă încasată necuvenit, reclamantul figurând la 
poziŃia 7 din tabelul de la fila 14 dosar, cu suma de 1144 lei şi 889,59 lei majorări, calculul 
sumelor fiind prevăzut în anexa 2/8 la procesul-verbal (fila 118 dosar). 

S-a reŃinut faptul că deplasările în localităŃile respective au avut loc cu autoturismul 
proprietate personală, pentru care au fost acordate cheltuieli de transport, însă delegaŃiile 
erau pentru o singură zi, pentru sarcini punctuale, ce nu implicau necesitatea ca reclamantul 
să se încadreze în programul de lucru al acestor instituŃii, astfel că nu se justifică reŃinerea 
unei durate a deplasării de 12 ore/zi, cu plata diurnei prevăzută de lege. 

ContestaŃia formulată de reclamant privind această sumă a fost respinsă prin decizia 
115/31.08.2010, pentru considerentele din procesul verbal de control, cu menŃiunea că pe 
unele ordine de deplasare a fost aplicată ă ştampilă dreptunghiulară sau pătrată, ce nu era a 
instituŃiei unde a avut loc deplasarea, şi o semnătură oarecare, ceea ce contravine art. 46 din 
H.G. 1860/2006, care prevăd obligativitatea obŃinerii vizei şi ştampilei conducătorului 
unităŃii sau a înlocuitorului, cu precizarea orei de sosire şi plecare. 

Verificând probatoriul cauzei, coroborat cu susŃinerile părŃilor, curtea a constatat că 
se impune respingerea acŃiunii reclamantului pentru considerentele de mai jos. 

Astfel H.G.1860/21.12.2006 privind drepturile şi obligaŃiile personalului autorităŃilor 
şi instituŃiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în alte localităŃi prevăd: 

Art.9 „Persoana aflată în delegare sau detaşare într-o localitate aflară la o distanŃă 
mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă primeşte o 
indemnizaŃie zilnică de delegare sau de detaşare de 13 lei…”. 

Art. 11 Pentru delegarea cu o durată de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în 
cazul dele4gării de mai multe zile, indemnizaŃia se acordă numai dacă durata delegării este 
de cel puŃin 12 ore”. 

Art. 18 „În cazul în care condiŃiile de transport permit ca persoana aflată în delegare 
sau detaşare să se înapoieze zilnic în localitatea de domiciliu, după terminarea programului 
de lucru, din localitatea unde este trimisă în delegaŃie sau detaşare, ordonatorul de credite 
poate aproba decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament de 
transport dacă cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decât cele pentru plata 
indemnizaŃiei zilnice de delegare sau de detaşare şi a cazării dacă prin aceasta nu se 
afectează bunul mers al activităŃii la locul delegării sau detaşării. În această situaŃie nu se 
acordă indemnizaŃia zilnică de delegare sau detaşare”. 

Art. 46 „Persoana trimisă în delegare sau detaşare este obligată să obŃină pe ordinul 
de serviciu, de la unitatea la care se deplasează, viza şi ştampila conducătorului unităŃii sau a 
înlocuitorului acestuia, indicând data şi ora sosirii şi a plecării”. 

Or, din cuprinsul ordinelor de deplasare depuse în copie la filele 12-16 dosar, rezultă 
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că acestea nu respectă prevederile sus menŃionate, pentru a se putea justifica plata diurnei 
întrucât: 

- nici unul dintre ordinele de deplasare nu prevede obiectul concret al deplasării, 
pentru a se putea aprecia durata acesteia, în toate fiind menŃionat dosar „interes serviciu”; 

- nici reclamantul nu menŃionează pe verso-ul ordinului, activităŃile pe care le-a 
întreprins, pentru a se determina durata efectivă a deplasării; 

- pentru o mare parte din deplasări, instituŃia unde s-a deplasat reclamantul nu 
prevede durata deplasării (filele 12,13,14,15 dosar), iar acolo unde este prevăzută durata, 
aceasta este invariabil identică cu programul instituŃiei -8,30-16,00; 

- pe ordinul de deplasare 32 (fila 14) deşi deplasare a avut loc la „Trezoreria 
Paşcani”, apare şi o ştampilă a Casei JudeŃene de Pensii Iaşi, ştampila trezoreriei fiind 
aplicată de organul de control iar nu de conducătorul instituŃiei; 

- chiar luând în considerare durata menŃionată pe aceste ordine de 7,30 are, faŃă de 
distanŃa Iaşi –SireŃel şi Paşcani-SireŃel, menŃionată a fi de 100 km, tot nu poate fi justificată 
o durată a deplasării de 4,30 ore, pentru a fi îndeplinită durata minimă de 12 ore pentru plata 
diurnei; 

- cât priveşte susŃinerea reclamantului potrivit căreia deplasările s-ar fi făcut la mai 
multe instituŃii în aceeaşi zi, curtea reŃine că aceasta putea fi luată în considerare, doar în 
ipoteza în care pe ordinul respectiv apare mai multe confirmări în aceeaşi zi de deplasare. 

Aşa fiind, curtea a menŃinut ca legale şi temeinice actele administrative contestate în 
cauză, procesul-verbal 12339/23.07.2010 şi decizia 115/13.08.2010 prin care reclamantului 
i-au fost imputate sumele încasate necuvenit cu titlu de diurnă, la care s-au calculat şi 
majorările de întârziere prevăzute progresiv de lege, cu consecinŃa respingerii ca nefondate a 
contestaŃiei formulate de reclamant. 

17. Decizie returnare cetăŃean străin emisă cu încălcarea 
reglementărilor privind angajarea în muncă. Admisibilitate  

Împrejurarea că reclamantul a fost găsit de operatorul serviciului de imigrări 
prestând o activitate de bucătar la societatea la care fusese detaşat, nu 
poate duce la concluzia că acesta nu mai presta şi activitatea pentru care 
fusese detaşat, aceea de săpător manual la societatea respectivă, 
contravenind aşadar scopului autorizaŃiei de muncă, ce nu i-a fost oricum 
anulată, ci din contră, prelungită până la 14 mai 2011, tocmai în 
considerarea contractului său de muncă. 

SentinŃa nr. 285 din 22 noiembrie 2010 

Prin cererea înregistrată la această instanŃă sub nr. 633/45/27.09.2010 reclamantul 
W.L. a formulat în contradictoriu cu Oficiul român pentru Imigrări – Serviciul pentru 
Imigrări Iaşi, contestaŃie împotriva Deciziei de returnare de pe teritoriul României, emisă 
sub nr. 2744311/17.09.2010, atât în ce priveşte revocarea dreptului de şedere temporară, cât 
şi referitor la măsura returnării dispusă faŃă de reclamant, ca fiind nemotivată şi abuzivă. 

A arătat reclamantul că este titularul autorizaŃiei de muncă 25638/14.05.2010, în 
baza căreia a obŃinut permisul de şedere temporară RO nr. 0225161/02.08.2010, valabil 
până la 14.05.2011, ca lucrător permanent. A perfectat în acest sens contractul de muncă pe 
perioadă nedeterminată cu S.C. „P.M.I.” S.R.L. Iaşi la 14.07.2010 sub nr. 492290, 
înregistrat la I.T.M. Iaşi. La 17.09.2010 a fost chemat la sediul pârâtei, fiindu-i înmânată 
decizia de returnare în cauză, întrucât ar fi încălcat „reglementările privind angajarea în 
muncă”, iar traducătorul prezent, şi care nu era autorizat de Ministerul JustiŃiei nu a reuşit pe 
deplin să-i traducă faptele imputate, astfel că a precizat în limba chineză, sub semnătură, că 
nu este de acord cu textul deciziei, urmând să se adreseze justiŃiei. 

A considerat reclamantul că măsura returnării nu este subsecventă şi nici întemeiată 
pe decizia motivată a anulării sau revocării dreptului de şedere, act administrativ prev. de 
art. 77 al. (1), (2) şi (3) din O.U.G. nr. 194/2002, iar lipsa indicării exprese a faptului că se 
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anulează sau revocă dreptul său de şedere, urmare cazurilor expres prev. de art. 77 din lege, 
are semnificaŃia neîntemeierii în drept a deciziei, care este astfel lovită de nulitate. 

A arătat reclamantul că decizia în litigiu nu este motivată nici în fapt, în condiŃiile de 
formă prev. de art. 77 din O.U.G. 77 din O.U.G. 194/2002, afirmaŃia potrivit căreia nu ar fi 
„respectat scopul pentru care a venit în România”… respectiv cel de prestare de activităŃi în 
calitate de „săpător manual” fiind prea generic, astfel că şi sub acest aspect decizia este 
lovită de nulitate, prin prisma art. 21 alin. (3) din ConstituŃie şi art. 6 din C.E.D.O., ce 
instituie dreptul la un proces echitabil, din moment ce reclamantul nu dispune de o descriere 
a situaŃiei de fapt ce a stat la baza sancŃiunii returnării. 

Curtea, verificând documentaŃia aflată la dosarul cauzei, a reŃinut că reclamantul este 
posesorul AutorizaŃiei de muncă nr. 25638 din 14.05.2010 „pentru obŃinerea vizei de lungă 
şedere PERMANENT cod numeric COR 931204”, în baza căreia a perfectat contractul de 
muncă înregistrat la I.T.M. sub nr. 492290 din 14.07.2010 pe durată nedeterminată ca 
săpător manual/931204 conform Clasificării OcupaŃiilor din România, încheiat cu S.C. 
„P.M.I.” S.R.L., în statele de plată a căreia reclamantul figurează cu normă întreagă e lunile 
august şi septembrie 2010.  

La data de 09.09.2010 Serviciul pentru Imigrări Iaşi, împreună cu lucrători ai I.T.M. 
Iaşi au efectuat un control la o serie de firme, printre care şi S.C. „P.M.I.” S.R.L., pentru a 
verifica activitatea reclamantului, însă nu a fost găsită nicio persoană la sediul firmei care să 
poată oferi vreo informaŃie privind activitatea reclamantului. Cu ocazia altor verificări s-a 
aflat faptul că acesta desfăşoară activitate la S.C. „K&F.” S.R.L. Iaşi, a cărei obiect de 
activitate este cel de alimentaŃie publică, reclamantul fiind de altfel găsit la sediul acestei 
firme, desfăşurând activitatea de bucătar. 

Verificându-se contractele de muncă înregistrate la S.C. „P.M.I.” S.R.L., la nr. 32 
figurează reclamantul cu contract de muncă 492290/14.07.2010, în vigoare la data de 
15.09.2010, reprezentantul societăŃii declarând (fila 30 dosar) că reclamantul prestează 
munca pentru care a fost angajat, în cadrul unui contract de prestări de servicii pe care firma 
îl are încheiat cu o terŃă societate – S.C. „K&F.” S.R.L. (fila 33 dosar), unde a fost găsit de 
Serviciul de Imigrări în data de 09.09.2010, conform declaraŃiei administratorului Y.A. (fila 
31 dosar). 

La fila 38 dosar se află copia actului adiŃional 7/14.09.2010 la contractul de muncă 
perfectat de reclamant cu S.C. „P.M.I.” S.R.L., prin care acesta este detaşat la S.C. „K&F.” 
S.R.L. începând cu 08.09.2010, la data de 14.07.2010 (fila 43) reclamantul formulând cerere 
de prelungire a dreptului său de şedere temporară către pârâtă, menŃionând ca loc de muncă 
S.C. „P.M.I.” S.R.L., cerere ce i-a fost aprobată la 02.08.2010 cu oi durată de valabilitate 
până la 14.05.2011. 

La 17.09.2010 este întocmit de Serviciul pentru Imigrări Iaşi (fila 21) referatul cu 
propunere de revocare a dreptului de şedere temporară şi de emitere a deciziei de returnare 
nr. 2744311, întrucât contrar actului adiŃional 7/14.09.2010, înregistrat la I.T.M. sub nr. 
163072/14.09.2010, verificările din teren au demonstrat faptul că reclamantul a fost găsit 
îmbrăcat într-o Ńinută de bucătar, iar nu de lucrător manual care să sape o scurgere la 
bucătăria firmei la care a fost detaşat. 

Aşa fiind, pârâta emite Decizia 2738067/14.07.2010 de revocare a dreptului de 
şedere a reclamantului, pentru încălcarea prev. art. 4 al. 4 din O.U.G. 194/2002 şi art. 2 lit. 
b) din O.U.G. 56/2007, în aplicarea art. 77 alin. 3 lit. a) din O.U.G. 194/2002, iar la 
17.09.2010 decizia de returnare de pe teritoriul României nr. 2744311, motivat de faptul că 
„nu aŃi respectat scopul pentru care aŃi venit în România şi anume cel de a presta activităŃi 
lucrative în calitate de lucrător manual”, pentru primirea căreia reclamantul a semnat 
personal, cu menŃiunea că i-a fost adusă la cunoştinŃă de traducător avocat. 

Verificând prioritar excepŃia de nulitate a actului administrativ în litigiu, prin prisma 
pretinsei nemotivări în drept şi în fapt a deciziei de returnare, Curtea a constatat că aceasta 
nu se confirmă, dat fiind că formularul actului, tradus şi în limba engleză, cuprinde 
temeiurile de drept ale deciziei, iar reclamantul era însoŃit de avocatul său la momentul 
primirii deciziei, care nu a contestat situaŃia de fapt reŃinută în sarcina clientului său. 
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În ce priveşte susŃinerea reclamantului privind lipsa deciziei de anulare/revocare a 
dreptului de şedere Curtea a reŃinut că aceasta a fost emisă, fiind depusă la fila 20 dosar de 
pârâtă, iar temeiurile de fapt şi de drept din cuprinsul acesteia se regăsesc şi în cuprinsul 
deciziei de returnare în litigiu, art. 82 din O.U.G. 194/2002 prevăzând expres să cele două 
decizii se comunică împreună. 

Pe copia deciziei de revocare a dreptului legal de şedere a reclamantului nu apare 
însă semnătura de primire a reclamantului, decizia de returnare în litigiu, emisă după 3 zile 
nu cuprinde vreo menŃiune privind comunicarea acesteia împreună cu decizia de revocare 
din 14.09.2010, iar reclamantul prin acŃiune invocă inexistenŃa acesteia, ceea ce conduce la 
concluzia că decizia de returnare 2738067/14.07.2010 nu i-a fost adusă la cunoştinŃă, 
situaŃie în care nici nu a făcut obiectul contestaŃiei sale ce face obiectul dosarului de faŃă. 

În ce priveşte fondul cauzei, curtea constată că în realitate dispoziŃiile art. 2 din 
O.U.G. 194/2002, cu modificările aduse şi prin O.U.G. 56/2007, nu prevăd vreo definiŃie a 
„autorizaŃiei de muncă” care să se refere la obligaŃia titularului de a munci „la un singur 
angajator”, iar „permisul de şedere în scop de muncă” este definit la lit. k): „documentul de 
identitate care se eliberează străinului de către Oficiul Român de Imigrări … şi atestă 
dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriul României”.  

Ori reclamantul dispune de autorizaŃia de muncă 25638/14.05.2010, şi de un contract 
de muncă în vigoare cu S.C. „P.M.I.” S.R.L. Iaşi pentru munca prev. de cod 931204 
prevăzută în autorizaŃie, de săpător manual, fiind detaşat la S.C. „K&F. IMPEX” S.R.L., 
urmare contractului de servicii în construcŃii încheiat de cele două societăŃi la 28.08.2010 
(fila 33 dosar) pentru săpături şantier sau orice alte lucrări de reparaŃii şi a actului adiŃional 
la contractul de muncă al reclamantului 7/14.09.2010 (fila 38 dosar). 

Împrejurarea reŃinută de operatorul Serviciului de Imigrări Iaşi prin referatul nr. 
2744311/17.09.2010, conform căreia reclamantul ar fi fost găsit, - fără precizarea orei -, 
prestând o activitate de bucătar la societatea la care fusese detaşat, nu poate duce la 
concluzia că acesta nu mai presta şi activitatea de „săpător manual” la societatea respectivă, 
contravenind aşadar „scopului” autorizaŃiei sale de muncă ce nu i-a fost anulată de pârâtă, ci 
din contra, prelungită până la 14.05.2011, în considerarea contractului său de muncă cu S.C. 
„P.M.I.” S.R.L. 

Rezultă aşadar că în speŃă nu sunt întrunite dispoziŃiile art. 4 alin. 4 din O.U.G. 
194/2002, reclamantul respectând scopul pentru care i s-a acordat dreptul de a rămâne pe 
teritoriul României, să nu rămână peste perioada pentru care i s-a aprobat şederea şi ca atare 
curtea a admis contestaŃia formulată de acesta în termen legal, cu consecinŃa anulării 
deciziei de returnare nr. 2744311/17.09.2010 emisă de pârâtul Oficiul pentru Imigrări Iaşi 
din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări al M.A.I. 

Aşa fiind, a fost admisă contestaŃia formulată de cetăŃeanul chinez W.L., în 
contradictor cu pârâta M.A.I. – Oficiul român pentru Imigrări – Serviciul Iaşi, dispunându-
se anularea deciziei de returnare de pe teritoriul României, emisă de pârâtă sub nr. 2744311 
din 17.09.2010.  

18. AcŃiune vizând obligarea MADR şi DADR judeŃean la plata 
sumelor reprezentând reduceri de credite conform art. 11 alin. 
2 din Legea nr. 231/2005. Nerespectarea termenului de 
formulare a procedurii prealabile. ConsecinŃe 

Dreptul la acŃiunea vizând încasarea reducerilor de credite prevăzută de 
Legea nr. 231/2005 se naşte la momentul existenŃei diferenŃei la plată din 
partea pârâtului MADR, ce alimentează conturile DADR cu fondurile 
băneşti necesare, respectiv până la data de 10 al lunii următoare. Cum 
cererea reclamantei a fost înregistrată la 23.12.2009, plăŃile ar fi trebuit 
să aibă loc la 10.02.2010, dată de la care curgea termenul de 30 de zile 
pentru efectuarea procedurii prealabile prevăzută de art. 7 din legea 
contenciosului administrativ şi ulterior cel de 6 luni pentru introducerea 
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acŃiunii, acestea fiind depăşite însă, întrucât cererea a fost depusă la 
instanŃă abia la 28.08.2010. 

SentinŃa nr. 288 din 22 noiembrie 2010 

Prin acŃiunea înregistrată la această instanŃă sub nr. 573/45/25.08.2010, reclamanta 
S.C. „A.C.” SRL a chemat în judecată pârâtele Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
şi DirecŃia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a JudeŃului Iaşi, pentru a fi obligate în 
solidar la plata sumei de 60435 lei reprezentând plata reducerilor de credite conform art. 11 
al. 2 din Legea 231/2005, cu cheltuieli de judecată. 

A motivat reclamanta că în anul 2008 a achiziŃionat un număr de 17 juninci pentru 
reproducŃie şi producŃie, rasa H., în sensul Legii 231/2005 de la furnizorul din Austria, în 
baza contractului de vânzare-cumpărare 238/2008 şi a contractului de credit 73/3401/2008 
perfectat cu BCR, achitat la 8.12.2009. 

La 18.12.2009 a depus sub nr. 5725/18.02.2009 la pârâtă, documentaŃia prevăzută de 
Legea 231/2005, cererea fiindu-i vizată şi aprobată pentru suma de 60435 lei, însă plata nu 
s-a efectuat. A formulat mai multe plângeri, ultima cu nr. 1/24.06.2010, la ambele pârâte, 
dar i s-a comunicat abrogarea Legii 231/2005 la 2.02.2010, astfel că a promovat prezenta 
acŃiune în contencios administrativ, pentru ca pârâtele să fie obligate la achitarea sumei în 
litigiu, la care este îndreptăŃit conform art. 1,2 şi 6 din Legea 231/2005, art. 9,12,14,16, 18 şi 
H.G. 934/2005 privind aprobarea N.M. de aplicare a prevederilor Legii 231/2005 privind 
stimularea investiŃiilor în agricultură. 

Pârâta DirecŃia pentru Agricultură Iaşi prin întâmpinare consideră că nu este de 
competenŃa materială a instanŃei de contencios administrativ rezolvarea cererii reclamantei, 
dar chiar dacă s-ar trece peste ac est aspect, actul normativ invocat de reclamant a fost 
abrogat la începutul anului 2010, iar bugetul aferent anului în curs nu prevede sume pentru 
efectuarea plăŃilor în litigiu, plăŃi ce se fac oricum prin intermediul M.A.D.R., DirecŃia 
pentru Agricultură Iaşi avizând doar documentaŃia aferentă. 

Pârâta M.A.D.R. a depus întâmpinare invocând excepŃia prescripŃiei dreptului la 
acŃiune al reclamantei, raportat la momentul depunerii documentaŃiei - 18.12.2009- şi 
termenul de 6 luni prevăzut de art. 11 din Legea 554/2004, acŃiunea fiind înregistrată la 
18.07.2010. 

Este invocată şi excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii, motivat de faptul că obiectul 
cererii este reprezentat de cererea de reparare a unei pagube, care ar trebui să fie subsidiară 
unui capăt de acŃiune vizând anularea unui act administrativ, capăt ce nu a fost însă formulat 
de reclamantă. 

Şi pe fondul cauzei se solicită respingerea acŃiunii, întrucât reclamanta nu dovedeşte 
dreptul obiectiv şi subiectiv în promovarea cererii din moment cererea reclamantei a fost 
depusă la nr.5725/18.12.2009, centralizatorul decontului justificativ a fost înaintat la 
D.A.D.R. Iaşi la 23.12.2009 sub nr. 158646, iar conform dispoziŃiilor ce reglementează 
condiŃiile de acordare a reducerilor prevăzute de art. 11 al.(2 din lege, coroborat cu art. 18 
al.(6) din normă, rezultă că obligaŃia era ajunsă la termen cel mai devreme la data de 10 ale 
lunii următoare, dreptul subiectiv înscriindu-se în luna următoare celei la care s-a depus 
cererea. 

Aşa fiind, dreptul obiectiv al reclamantei s-a născut în luna ianuarie 2010, cel mai 
devreme la 10.01.2010, întrucât vizează o pretenŃie din luna decembrie 2009. Ori, chiar dacă 
abrogarea legii a avut loc la 2.02.2010, arată pârâta că n bici începând cu 1.01.2010 aceasta 
nu-şi mai putea produce efectele, faŃă de Regulamentul 1857/2006 de aplicare a art. 87 şi 88 
din Tratatul constitutiv al U.E. şi de modificare a R(CE) 70/2001 şi a Liniilor directoare 
comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier, ce a impus Statului 
român obligativitatea ca, începând cu 1.01.2010, să reconsidere ajutoarele de stat în 
concordanŃă cu normele comunitare, iar judecătorul naŃional are obligaŃia aplicării prioritare 
a dispoziŃiei din norma comunitară şi a lăsa neaplicată norma internă contrară,, indiferent 
dacă este anterioară ori posterioară regulii comunitare. 

Cât priveşte dreptul subiectiv al acesteia, arată pârâta că raportat ConstituŃiei şi 
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normelor Codului civil, ce stabileşte principiul neretroactivităŃii legii şi a aplicării imediate a 
legii, având în vedere data de 10.07.2010 când s-a născut dreptul său subiectiv şi la lipsa 
efectelor juridice ale legii în perioada 1.01.2010-2.02.2010, când a intrat în vigoare O.U.G. 
14/2010, rezultă cu prisosinŃă faptul că legea în vigoare la momentul naşterii dreptului 
reclamantei era Regulamentul 1857/2006 de aplicare a art. 87 şi 88 din Tratatul de 
modificare a R(CE) 70/2001 şi a Liniilor directoare comunitare privind ajutoarele de stat în 
sectorul agricol şi forestier sus-invocate. 

Curtea, verificând probatoriul cauzei funcŃie de susŃinerile părŃilor, a reŃinut că la 
data e 18.12.2009 la pârâta DADR Iaşi a fost înregistrată cererea decont justificativ emisă 
de reclamantă pentru plata din fond a reducerilor de credite conform art. 11 al.(2) din Legea 
231/2005 privind stimularea investiŃiilor în agricultură, ce a fost avizată şi aprobată pentru 
suma de 60.345 lei de directorul executiv al DADR (fila 128 dosar), centralizatorul cu 
deconturile justificative fiind înregistrate la MADR sub nr. 158646/23.12.2009 (fila 153). 

Întrucât suma solicitată nu i-a fost virată, la 24.06.2010, reclamanta formulează 
plângere prealabilă, înregistrată la MADR sub nr. 39384/1.07.2004 (fila 130) şi la DADR la 
30.06.2010 (fila 133), iar la 25.08.2010 a expediat acestei instanŃe, acŃiunea ce face obiectul 
dosarului de faŃă. 

Raportat dispoziŃiilor art. 137 Cod procedură civilă, curtea va verifica prioritar 
admisibilitatea excepŃiilor dirimante invocate de pârâte, raportat prevederilor legale ce 
guvernează obiectul acŃiunii. 

ExcepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune al reclamantei, curtea reŃine că SC „A.C.” 
SRL recunoaşte prin concluziile scrise depuse la dosar, că dreptul său la acŃiune curge de la 
momentul naşterii obligaŃiei de plată a pârâtei MADR (ce „alimentează conturile DADR” cu 
fonduri băneşti necesare), conform art. 11 al.(6) din H.G. 934/2005, privind normele 
metodologice de aplicare a Legii 231/2005, respectiv „până la data de 10 ale lunii 
următoare”. 

Cum cererea reclamantei a fost înregistrată la MADR sub nr. 158646/23.12.2009, 
aceasta avea obligaŃia efectuării plăŃilor conform avizului dat de DADR Iaşi, până la 
10.01.2010, moment de la care reclamanta era îndreptăŃită a formula procedura prealabilă 
prevăzută de art. 7 din Legea contenciosului administrativ „în termen de 30 zile” de la 
expirarea termenului de îndeplinire a obligaŃiei de organul administrativ, dat fiind obiectul 
acŃiunii – refuz de soluŃionare cerere, termenul de introducere a acŃiunii expirând la 
10.07.2010. 

Ori procedura prealabilă cu ambele pârâte este demarată de reclamantă abia la 
24.06.2010, întreruperea termenului de prescripŃie de 6 luni, prevăzut de art. 11 din Legea 
contenciosului administrativ putându-se produce, doar în ipoteza în care plângerea 
prealabilă ar fi fost depusă în termen legal, şi pentru o durată de 40 zile în care organul 
administrativ avea obligaŃia să expedieze un răspuns. 

AcŃiunea reclamantei, expediată la 25.08.2010, apare aşadar ca fiind introdusă peste 
termenul legal de 6 luni, calculat atât de la data îndeplinirii obligaŃiei de pârâte – 
10.01.2010-, şi chiar şi pentru ipoteza în care s-ar lua în calcul şi suspendarea acestuia un 
termen de 30 zile pentru soluŃionarea procedurii prealabile promovate oricum tardiv – la 
24.06.2010 -, pentru că atunci termenul s-ar fi împlinit la 10.08.2010. 

19. AchiziŃii publice. Calculul termenului de formulare a contestaŃiei  

Termenul pentru depunerea contestaŃiei privind conŃinutul documentaŃiei de 
atribuire se calculează potrivit normelor derogatorii de la Codul de 
procedură civilă, cuprinse în art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 
34/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 76/2010, coroborate cu 
art. 3 lit. z) din acelaşi act normativ, respectiv începând cu ziua 
următoare publicării anunŃului de participare şi cu luarea în calcul a zile 
în care termenul se împlineşte. 

Decizia nr. 602/C.A. din 8 noiembrie 2010  
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Prin decizia CNSC 5003/466C10/5811 din 27.09.2010, a fost respinsă ca tardiv 
formulată contestaŃia introdusă de S.C. „E.S.” SRL, în contradictoriu cu autoritatea 
contractantă Primăria comunei D., dispunându-se continuarea procedurii. 

A reŃinut organul jurisdicŃional că autoritatea contractantă a transmis, ulterior 
publicării documentaŃiei de atribuire, mai multe clarificări la cuprinsul acesteia, însă niciuna 
dintre acestea nu fac referire la aspectele criticate în cuprinsul contestaŃiei, astfel că data 
luării la cunoştinŃă a cerinŃelor considerate nelegale este data publicării documentaŃiei de 
atribuire în SEAP. 

SC „E.S.” SRL a contestat documentaŃia de atribuire, contestaŃia fiind comunicată 
Consiliului în data de 14.09.2010, prin poştă şi înregistrată la CNSC sub nr. 
32926/16.09.2010. 

În conformitate cu dispoziŃiile art. 271 alin.(1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, „sub sancŃiunea respingerii contestaŃiei ca tardivă, 
aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităŃii contractante, nu mai târziu de 
expirarea termenelor prevăzute la art. 2562”. 

Potrivit prevederilor art. 2562 alin.(1) lit. b) din actul normativ antemenŃionat, şi 
anume „persoana vătămată poate sesiza Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor 
sau, după caz, instanŃa judecătorească competentă în vederea anulării actului şi/sau 
recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de 5 zile începând cu ziua 
următoare luării la cunoştinŃă, (…) despre un act al autorităŃii contractante considerat 
nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform 
prevederilor art. 23 şi ale cap. II secŃiunea a 2-a, este egală sau mai mică decât pragurile 
valorice prevăzute la art. 55 alin. (2)”, iar potrivit art. 2562 alin. (2) „în cazul în care cererea 
care este prevăzută la alin. (1) priveşte conŃinutul documentaŃiei de atribuire, publicată în 
SEAP (…), data luării la cunoştinŃă este data publicării documentaŃiei de atribuire”. 

Valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziŃie publică de lucrări care face 
obiectul contestaŃiei, este, potrivit anunŃului de participare nr. 107399 din data de 
08.09.2010 publicat în SEAP, de 9,472,340 lei, prin urmare mai mică decât valoarea 
prevăzută la art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Având în vedere cele mai sus menŃionate şi Ńinând cont de dispoziŃiile art. 2562 
alin.(1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, aşa cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. 
nr. 76/2010, de cele ale art. 3 lit. z) din acelaşi act normativ, conform cărora „zile – zilele 
calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul 
exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se 
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc 
un eveniment sau s-a realizat un act al autorităŃii contractante nu este luată în calculul 
termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat astfel decât în ore este o zi de sărbătoare 
legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei 
zile lucrătoare” şi de cele ale art. 297 din aceeaşi ordonanŃă coroborat cu prevederile art. 104 
din Codul de procedură civilă care dispun că „actele de procedură trimise prin poştă 
instanŃelor judecătoreşti se socotesc îndeplinite în termen dacă au fost predate recomandat la 
oficiul poştal înainte de împlinirea lui” se constată că, în speŃă, contestaŃia împotriva 
prevederilor din documentaŃia de atribuire, de care contestatorul a luat la cunoştinŃă în data 
de 08.09.2010, se putea formula inclusiv până la data de 13.09.2010. 

Aşadar, prin exercitarea dreptului de contestare în faŃa CNSC, la data de 14.09.2010, 
împotriva unor prevederi considerate nelegale cunoscute încă din data de 08.09.2010, SC 
„E.S.” SRL nu a respectat termenul prevăzut de legiuitor, sub sancŃiunea respingerii 
contestaŃiei ca fiind tardivă. 

În ceea ce priveşte susŃinerile contestatorului referitoare la excepŃia tardivităŃii 
depunerii contestaŃiei, Consiliul le apreciază ca neîntemeiate, reŃinând că, potrivit 
principiilor de drept, dispoziŃiile legale speciale se aplică cu prioritate faŃă de cele generale. 
Or, Codul de procedură civilă reprezintă dreptul comun în materie, iar O.U.G. nr. 34/2006 
este actul normativ aplicabil în domeniul achiziŃiilor publice, astfel că reprezintă o 
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reglementare specială în raport cu norma generală Codul de procedură civilă. 
Pe cale de consecinŃă, modalitatea de calcul prevăzută la art. 3 lit. z) din O.U.G. nr. 

34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este aplicabilă tuturor termenelor 
instituite de ordonanŃa privind achiziŃiile publice anterior amintită. 

Împotriva acestei decizii a formulat plângere SC „E.S.” SRL Buftea, considerând 
excepŃia de tardivitate ca fiind greşit admisă, termenul procedural pentru depunerea 
contestaŃiilor prevăzut de O.U.G. 34/2006 fiind doar aceea prev. de Codul de procedură 
civilă ce se constituie ca „drept comun” în materia contravenŃională, respectiv în condiŃiile 
art. 101 al. 1 Cod procedură civilă – „pe zile libere, neintrând în socoteală bici ziua când a 
început, nici ziua când s-a sfârşit”, aşa încât termenul de 5 zile se împlineşte în a şaptea zi 
calendaristică de la data la care s-a produs actul sau faptul care a declanşat curgerea sa. 

A considerat petenta că O.U.G. 34/2008 nu conŃine prevederi derogatorii de la regula 
stabilită de art. 101 Cod procedură civilă, aşa încât calcularea termenului de „5 zile 
începând cu ziua următoare luării la cunoştinŃă”, prev. de art. 2562 din O.U.G. 34/2006, prin 
prisma disp. art. 3 lit. z) din acelaşi ordin, nu poate duce la eludarea prevederilor art. 101 
Cod procedură civilă, întrucât aceste dispoziŃii fac referiri la ora la care începe să curgă 
termenul, respectiv să se încheie, nu şi la modul de calcul al termenului. Dacă legiuitorul ar 
fi înŃeles să deroge de la regula calculului pe zile libere al termenului procedural, arată 
petentul că atunci ar fi prevăzut expres socotirea termenelor în sistemul intermediar, 
respectiv prin luarea în calcul a ultimei zile, fără a face referire la ora de împlinire a 
termenului. 

Plângerea contestatoarei a fost respinsă pentru considerentele expuse în continuare. 
Corect a reŃinut organul jurisdicŃional, faptul că dispoziŃiile din Codul de procedură 

civilă referitoare la calculul termenelor procedurale, se constituie ca drept comun, de la care 
legiuitorul poate deroga pe calea unor legi speciale, atunci când interesele urgentării unor 
proceduri o impun, astfel cum este şi cazul O.U.G. 34/2006 privind activităŃile publice. 

Ori, petenta recunoaşte faptul că data luării la cunoştinŃă a actului autorităŃii 
contractante, este cea a publicării anunŃului de participare nr. 107399/8.09.2010, în SEAP, 
dată ce nu a fost luată în calcul de organul jurisdicŃional conform art. 3 lit. z) din O.U.G. 
37/2006 însă a fost luată în calcul ultima zi a termenului de 5 zile, motivat de faptul că 
textul sus-menŃionat prevede expres că acesta „se încheie la expirarea ultimei ore” a zilei 
lucrătoare, în cazul când s-ar împlini într-o zi nelucrătoare. 

Aşa fiind, corect s-a procedat la calcularea termenului legal de 5 zile, pentru 
depunerea contestaŃiei împotriva conŃinutului documentaŃiei de atribuire, începând cu data 
de 09.09.2010, - ziua următoare publicării anunŃului de participare -, şi cu luarea în calcul a 
zilei în care termenul se împlinea, -13.09.2010, întrucât acesta figura într-o zi de luni, 
lucrătoare, considerarea ca legală a datei de 14.09.2010 putând fi primită doar dacă ziua de 
13.09.2010 ar fi fost una nelucrătoare. 

20. Despăgubiri civile decurgând din eliberarea ilegală, prin hotărâre 
a consiliului local comunal, a viceprimarului comunei, ca 
urmare a anulării hotărârii instanŃei de contencios 
administrativ, stabilite doar în sarcina unui consilier local. 
Lipsa legăturii de cauzalitate  

Culpa pentru revocarea ilegală din funcŃie a viceprimarului comunei revine în 
sarcina tuturor consilierilor locali ce au votat în sensul adoptării acelei 
hotărâri de consiliu local. 

Eronat s-a stabilit răspunderea materială decurgând din actul administrativ 
anulat de instanŃa de contencios administrativ, doar în sarcina unui 
singur consilier local, motivat de faptul că acesta ar fi prezidat o şedinŃă 
ulterioară de consiliu local, din 9.04.2006, calitate în care ar fi refuzat să 
pună în discuŃia consilierilor utilitatea revocării măsurii adoptate prin 
HCL 11/20.03.2006, semnalată printr-o adresă a Prefectului. 
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Decizia nr. 604/CA din 8 noiembrie 2010  

Prin sentinŃa civilă nr. 92/CA/15.03.2010 a Tribunalului Vaslui, s-a admis sesizarea 
făcută de către reclamanŃii Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a jud. Vaslui, 
Completul constituit în cadrul Camerei de Conturi Vaslui – DirecŃia de control financiar 
ulterior Vaslui, Unitatea Administrativ Teritorială a com. C., prin primar, cu sediul în com. 
C., jud. Vaslui, Primăria com. C., cu sediul în com. C., jud. Vaslui în contradictoriu cu 
pârâtul P.C. A fost obligat pârâtul P.C., la plata către reclamantele Unitatea Administrativ 
Teritorială a com. C., prin primar, şi Primăria com. C., a sumei de 26.025 lei, din care 
23.412 lei reprezintă despăgubiri civile, iar suma de 2.613 lei reprezintă dobânzile aferente. 

Prin Hotărârea nr. 11 din 2.03.2006 a Consiliului local C. s-a dispus eliberarea din 
funcŃie a viceprimarului com. C. 

Exercitându-şi atribuŃiile constând în verificarea legalităŃii actelor administrative, 
constatând nelegalitatea hotărârii nr. 11 din 2006, prin adresa nr. 
1697/506/15.03.2006/17.03.2007, InstituŃia Prefectului jud. Vaslui a adus la cunoştinŃa 
Consiliului local că hotărârea mai sus arătată este nelegală, contravenind prevederilor Legii 
nr. 215 din 2001 privind administraŃia publică locală, Legea nr. 393 din 2004 privind 
statutul aleşilor locali, precum si propriului lui regulament de organizare si funcŃionare. 
Pentru aceste motive de nelegalitate, InstituŃia Prefectului a solicitat Consiliului local C. 
reanalizarea , în prima şedinŃă, a hotărârii mai sus arătate, pentru a evita anularea acesteia de 
instanŃa de contencios administrative. 

La data de 9.04.2006, în şedinŃa ordinară a Consiliului local C., aşa cum reiese din 
menŃiunile procesului verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului local C. din data de 
9.04.2006, care a fost pus în discuŃie si adoptat în şedinŃa ordinară a Consiliului local C. din 
data de 31.05.2006, dar si depoziŃiile martorilor, numitul B.V., primarul comunei C. de la 
acea dată, a adus la cunoştinŃa consilierilor locali adresa mai sus arătată, precum si 
solicitarea InstituŃiei Prefectului adresată Consiliului local C. de a revoca hotărârea nr. 11 
din 2006 deoarece aceasta este nelegală, contravenind mai multor prevederi legale, deşi nu 
era înscrisă pe ordinea de zi a şedinŃei, adresa mai sus arătată. 

În atare context, pârâtul P.V. care era preşedintele şedinŃei, contrar prevederilor art. 
15 al.1 lit. e, capitolul II din Regulamentul de organizare si funcŃionare al Consiliului local 
C., care prevede obligaŃia preşedintelui de şedinŃă de a supune votului consilierilor orice 
problemă care intră în competenŃa de soluŃionare a consiliului, nu a supus votului 
consilierilor revocarea Hotărârii Consiliului local C. nr. 11 din 2006, afirmând că s-a 
conturat o opinie a consilierilor în legătură cu această adresă si, fiind o hotărâre a consiliului 
local, aceştia nu sunt de acord cu repunerea hotărârii nr. 11/2006 în discuŃie. 

Această stare de fapt rezultă din depoziŃiile unora dintre martorii audiaŃi în cauză 
coroborate cu menŃiunile procesului verbal de şedinŃă , care a fost aprobat în şedinŃa 
următoare a consiliului local. 

Astfel, martorii C.V., P.M. şi C.M., care în calitate de consilieri locali au participat 
la şedinŃa Consiliului local C. din data de 9.04.2006, au învederat faptul că adresa emisă de 
către InstituŃia Prefectului jud. Vaslui prin care se solicita revocarea hotărârii nr. 11 din 
2006 a Consiliului local C. pentru motive de nelegalitate a fost adusă la cunoştinŃa 
consilierilor locali, pârâtul refuzând să pună în discuŃia consilierilor locali legalitatea 
hotărârii nr. 11 din 2006. 

Ulterior prin sentinŃa civilă nr. 106/CA/ 26.06.2006 a Tribunalului Vaslui, 
admiŃându-se acŃiunile formulate de către viceprimarul A.V. si InstituŃia Prefectului jud. 
Vaslui , s-a dispus anularea hotărârii Consiliului local C. nr. 11 din 2006 tocmai datorită 
caracterului nelegal al acesteia. 

Prin decizia nr. 233/CA/ 6.11.2006 a CurŃii de Apel Iaşi , s-a respins recursul 
declarat de către pârâtul Consiliul local C. împotriva sentinŃei civile mai sus arătate. 

Totodată, prin sentinŃa civilă nr. 108/CA/23.04.2007 a Tribunalului Vaslui, această 
instanŃă, admiŃând acŃiunea civilă formulată de către reclamantul A.V., a obligat pârâtul 
Consiliul local C. să-i achite reclamantului suma de 12.810 lei, cu titlu de drepturi salariale 
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de la data eliberării din funcŃie la data reintegrării efective. 
În luna octombrie 2007, aşa cum reiese din registrul de casă, drept urmare a 

hotărârilor judecătoreşti mai sus arătate , au fost achitate numitului A.V. suma totală de 
23412 lei, reprezentând drepturile de natură salarială achitate reclamantului, precum si 
obligaŃiile virate de către angajator către bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondul de 
sănătate, şomaj, accidente de muncă si boli profesionale si fondul de garantare a creanŃelor 
salariale. 

La aceste drepturi salariale au fost calculate dobânzi în cuantum de 2613 lei. 
În ceea ce priveşte susŃinerile pârâtului P.M. potrivit cărora , realmente, adresa nr. 

1697 nu a fost adusă la cunoştinŃa consilierilor locali, acestea nu pot fi primite pentru 
considerentul că din depoziŃiile martorilor reiese contrariul. Ba, din declaraŃia martorului 
C.M. reiese si faptul că pârâtul P.M. cunoştea de existenŃa si conŃinutul adresei chiar înainte 
de şedinŃa Consiliului local C. din data de 9.04.2006, dintr-o discuŃie purtată de acesta cu 
secretarul comunei. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 998 si 999 C. civil, pentru angajarea răspunderii civile 
delictuale a unei persoane este necesară existenta unui prejudiciu si a unei fapte ilicite, 
existenŃa unui raport de cauzalitate intre fapta ilicită si prejudiciu si a vinovăŃiei celui care a 
cauzat prejudiciul. 

Din situaŃia de fapt, astfel cum a fost reŃinută de instanŃă, în cauza de faŃă s-a dovedit 
existenŃa unei fapte ilicite săvârşite cu vinovăŃie de către pârâtul P.C., constând în refuzul 
acestuia, în calitate de preşedinte al şedinŃei Consiliului local C. din data de 9.04.2006 , de a 
pune în discuŃia contradictorie a membrilor Consiliului local C. si de a supune la vot adresa 
nr. 1697/506/15.03.2006 emisă de InstituŃia Prefectului judeŃului Vaslui prin care s-a 
solicitat Consiliului local C. să revoce hotărârea nr. 11 din 2006, dar si a unui prejudiciu, 
constând tocmai în suma de 23.412 lei, parte achitată numitului A.V. cu titlu de drepturi 
salariale cuvenite de la data eliberării din funcŃie până la data reintegrării în funcŃie, parte 
achitată către stat cu titlu de contribuŃii datorate de către angajator, în condiŃiile în care în 
această perioadă a fost plătită indemnizaŃia si unui alt viceprimar. 

Legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul cauzat este, de asemenea, 
evidentă astfel încât instanŃa a constatat că sunt îndeplinite condiŃiile răspunderii civile 
delictuale art. 998-999 Cod civil: există fapta ilicită a pârâtei, vinovăŃia, prejudiciul cert şi 
actual. 

InstanŃa a admis sesizarea astfel cum a fost formulată, obligând pe pârâtul P.M. la 
plata sumei de 26025 lei, constând în prejudicial în cuantum de 23412 lei si dobânzile 
aferente în sumă de 2613 lei, către Unitatea Administrativ Teritorială a com. C. si către 
Primăria com. C.. 

Curtea de apel a admis recursul reclamantului, pentru considerentele mai jos expuse. 
Astfel, tribunalul a fost sesizat în dosarul de faŃă, de completul Camerei de Conturi a 

jud. Vaslui, pentru stabilirea răspunderii juridice şi recuperarea de la P.C., a prejudiciului în 
sumă de 23.412 lei şi dobânzi de 2.613 lei, cu cheltuieli de judecată. 

Conform art. 43 din Legea nr. 94/1992 cu modificările ulterioare, Curtea de conturi 
„stabileşte” în baza „constatărilor sale”, suspendarea aplicării măsurilor ilegale, blocarea 
fondurilor bugetare sau speciale şi c) înlăturarea neregulilor constatate în activitatea 
financiar contabilă sau fiscală controlată. 

InstanŃa de fond a reŃinut calitatea procesuală activă a singurei reclamante – Curtea 
de Conturi a României, respectiv Camera de Conturi a jud. Vaslui – ce a formulat acŃiunea 
în speŃă, şi cu toate acestea, pe citativ figurează în calitate de reclamant la primul termen de 
judecată şi „Primăria comunei C.”, iar prin încheierea din 23.02.2009 se dispune citarea 
UnităŃii Administrativ-Teritoriale – com. C. prin Primar, şi introducerea în cauză, în calitate 
de reclamant a completului constituit la nivelul Camerei de Conturi Vaslui, pentru ca prin 
sentinŃa civilă nr. 92/CA/2010, să admită „sesizarea făcută de reclamanŃii Curtea de Conturi 
… Camera de Conturi a jud. Vaslui, completul constituit în cadrul Camerei de Conturi 
Vaslui – DirecŃia de Control, U.A.T. com. C., prin primar, şi Primăria com. C.”.  

La dosarul cauzei nu există vreo acŃiune formulată de „reclamant” U.A.T. C. prin 
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primar, ori de Primăria com. C., care nici nu justificau de altfel vreun interes în contestarea 
celor dispuse de Completul Camerei de Conturi, în sarcina unei persoane fizice ce funcŃiona 
în cadrul Consiliului Local C. şi care a fost stabilită ca având răspunderea materială pentru 
prejudiciile de 23.412 lei stabilite prin sentinŃa civilă nr. 108/CA/2007, obligaŃia acestora 
constând în punerea în executare a dispoziŃiilor organului de control, persoana fizică 
determinată ca răspunzătoare, putând contesta eventualele titluri pe care autoritatea 
administrativă le-ar fi emis în sarcina sa, la sesizarea CurŃii de Conturi, conform atribuŃiilor 
Legii nr. 94/1992. 

Cât priveşte fondul sesizării formulate de Completul Camerei de Conturi a Jud. 
Vaslui, Curtea constată ca fiind eronat stabilită de instanŃa de fond, răspunderea materială a 
intimatului P.M., pentru prejudiciul de 26.025 lei, constând în daunele pe care Consiliul 
Local C. urma să le achite numitului A.V., conform titlului executor sentinŃa civilă nr. 
108/CA/2007 a Tribunalului Vaslui. 

Ori, respectivele daune se constituie ca drepturi salariale cuvenite reclamantului 
A.V., urmare anulării unei hotărâri de Consiliu Local C., de eliberare ilegală a acestuia din 
funcŃie, hotărâre de care se fac responsabili toŃi membrii consiliului local ce au votat pentru 
adoptarea hotărârii nr. 11 în data de 02.03.2006, anulată irevocabil de instanŃa de contencios 
administrativ, la acest moment fiind luată măsura ilegală cauzatoare de prejudicii, de 
revocare în funcŃie a viceprimarului A.V..  

În mod eronat organul jurisdicŃional – Camera de Conturi Vaslui, a concluzionat că 
simplul fapt că reclamantul a prezidat – conform art. 35 din Legea nr. 215/2001 – şedinŃa de 
consiliu local din 09.04.2006, a cărei ordine de zi nici nu prevedea ca punct distinct, 
discutarea adresei Prefectului Jud. Vaslui nr. 1697/15.03.2006, „în care se fac referiri la 
hotărârea nr. 11/2006 privind eliberarea din funcŃie a viceprimarului comunei C.”, ar putea 
conduce la antrenarea răspunderii exclusive a preşedintelui de şedinŃă de consiliu local, 
pentru ilegalitatea unei hotărâri de consiliu local adoptată la o şedinŃă anterioară. 

Ori, din procesul-verbal al şedinŃei de consiliu local din 09.04.2006 (fila 321 dosar 
fond), rezultă că despre adresa Prefectului jud. Vaslui au fost înştiinŃaŃi membrii consiliului 
local, doar la sfârşitul şedinŃei, aşa încât, aceştia puteau hotărî cu „majoritate voturilor”, - în 
condiŃiile art. 43 din Legea nr. 215/2001 -, eventuala suplimentare a ordinii de zi, pentru a 
se dezbate adresa respectivă, dacă ar fi apreciat că punctul de vedere al preşedintelui de 
şedinŃă recurent ,- în sensul existenŃei deja a unei opinii a membrilor consiliului, la 
adoptarea H.C.L. 11/2006, nu ar fi fost conform cu opinia majoritară a consilierilor prezenŃi 
la şedinŃa respectivă. 

De altfel, chiar în ipoteza în care o astfel de ordine de zi ar fi fost suplimentată de 
recurent, în condiŃiile legii, pentru eventuala revocare a H.C.L. nr. 11/2006, acesta avea un 
singur vot, neexistând aşadar prezumŃia că rediscutarea acestei hotărâri cauzatoare de 
prejudicii, ar fi condus la revocarea ei de un nr. suficient de consilieri, pentru a se 
preîntâmpina plata de daune ce face obiectul dosarului de faŃă şi a se antrena aşadar doar 
răspunderea materială a reclamantului pentru ilegalitatea H.C.L. 11/2006. 

Neexistând aşadar legătura de cauzalitate dintre fapta recurentului şi prejudiciul 
produs printr-o hotărâre colectivă de consiliu local – nr. 11/2006-, curtea constată că se 
impune admiterea recursului promovat de pârâtul P.C., cu consecinŃa modificării în parte a 
sesizării Camerei de Conturi a jud. Vaslui -, DirecŃia pentru control financiar ulterior, 
privind încheierea nr. 42/16.12.2008, în contradictoriu cu recurentul. 

Raportat celor sus-arătate, se va constata lipsa calităŃii de reclamant a Comunei C., 
reprezentată prin primar, şi a Primăriei comunei C., jud. Vaslui. 

Cât priveşte incidenŃa în cauză a prev. art. 274 Cod procedură civilă, curtea a 
constatat că reclamanta Curtea de Conturi Vaslui a promovat prezenta sesizare în virtutea 
exercitării atribuŃiilor sale legale, astfel cum apar prev. în art. 43 din Legea nr. 94/1992 ce-i 
reglementează activitatea de control, situaŃie în care actul administrativ emis în cauză, este 
asimilat unui act cu caracter jurisdicŃional, organul administrativ neputând fi considerat 
aşadar ca „parte căzută în pretenŃii”, de natură a atrage răspunderea sa patrimonială pentru 
cheltuielile de judecată ocazionate de soluŃionarea contestaŃiei reclamantului-recurent. 
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21. AchiziŃii publice. Aprecierea cerinŃelor de calificare a ofertei, 
funcŃie de prevederile caietului de sarcini  

Neîndeplinirea cerinŃelor privind dovada că ofertanta dispunea de un inginer 
specialist, conform reglementării prevăzute în fişa de achiziŃii, precum şi a 
celei privitoare la asigurarea de cash-flow, în vederea finanŃării lucrării 
la data licitaŃiei, se constituiau ca elemente suficiente pentru declararea 
ca neconformă a ofertei contestatoarei, fără a mai fi necesară solicitarea 
de clarificări suplimentare din partea autorităŃii contractante intimate. 

Decizia nr. 727/C.A. din 13 decembrie 2010 

Prin decizia C.N.S.C. nr. 5663/C3/7344 din 05.11.2009 s-a respins excepŃia invocată 
de autoritatea contractantă cu privire la tardivitatea contestaŃiei, care a fost respinsă ca 
nefondată. S-adispus continuarea procedurii de atribuire. Decizia este obligatorie, în 
conformitate cu dispoziŃiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, aprobată prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

A reŃinut organul jurisdicŃional că prin anunŃul de participare nr. 107216/06.09.2010, 
publicat în SEAP, Primăria Comunei I. (în calitate de autoritate contractantă), prin Bursa 
Română de Mărfuri - Terminal Iaşi, a iniŃiat procedura licitaŃie deschisă, în vederea 
atribuirii contractului de lucrări (proiectare şi execuŃie) având ca obiect „Modernizare străzi 
(drumuri săteşti) în com. I., jud. Vaslui; Modernizarea căminului cultural "G.I." - com. I., 
jud. Vaslui; Construire centru de asistenŃă copii după programul şcolar, corn. I., jud. Vaslui; 
AchiziŃionarea de costume populare şi instrumente muzicale în vederea promovării 
ansamblului folcloric "Rapsozii I.", com. I., jud. Vaslui; AchiziŃionarea de utilaje şi 
echipamente pentru serviciul public local - pentru deszăpezire, întreŃinere drumuri şi spaŃii", 
coduri CPV 45233120-6 Lucrări de construcŃii de drumuri (Rev. 2), 45215221-2 Lucrări de 
construcŃii de centre de asistenŃă de zi (Rev. 2), 71221000-3 Servicii de arhitectură pentru 
construcŃii (Rev. 2), 71248000-8 Supraveghere a proiectului şi documentare (Rev. 2), 
71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport (Rev. 2). 

Cu ocazia şedinŃei de deschidere a ofertelor, s-a încheiat procesul-verbal nr. 
22/24.09.2010, în care s-a consemnat depunerea a două oferte, printre care şi cea a 
contestatoarei. Urmare a întocmirii raportului procedurii de atribuire nr. 29/08.10.2010, 
autoritatea contractantă a informat ofertanŃii asupra rezultatului acesteia. După primirea 
adresei nr. 30/11.10.2010, ce a cuprins rezultatul procedurii de atribuire, prin care i s-a 
comunicat că oferta sa a fost declarată neconformă, asocierea SC „E.” SRL - SC „EP.” SRL 
- SC „A.P.” SRL a învestit Consiliul cu soluŃionarea contestaŃiei de faŃă, solicitând 
reevaluarea ofertelor cu suspendarea procedurii până la soluŃionarea contestaŃiei. 

Cercetând cu întâietate, potrivit prevederilor art. 278 alin. (1) din O.U.G. nr. 
34/2006, excepŃia de tardivitate a contestaŃiei invocată de autoritatea contractantă, Consiliul 
constată netemeinicia acesteia. Cu toate că la pct. IV din contestaŃie, cu referire la obiectul 
acesteia, contestatoarea face trimitere la documentaŃia de atribuire, din întregul text al 
contestaŃiei Consiliul înŃelege că criticile sunt îndreptate împotriva rezultatului procedurii ce 
i s-a comunicat prin adresa nr. 30/11.10.2010, respectiv împotriva desemnării ofertei 
câştigătoare şi a măsurii de respingere a ofertei sale. în aceste condiŃii, prin raportare la data 
luării la cunoştinŃă a actului atacat (adresa nr. 30/11.10.2010 cuprinzând rezultatul 
procedurii), respectiv 11.10.2010 (fiind înregistrată de contestatoare sub nr. 154/11.10.2010 
aşa cum apare înscris pe comunicarea aflată la fila 37 din dosarul cauzei), contestaŃia a fost 
înaintată atât Consiliului cât şi autorităŃii contractante în data de 15.10.2010, cu respectarea 
termenului de contestare (5 zile), respectiv a prevederilor coroborate ale art. 2562 alin. (1) 
lit. b) cu cele ale art. 271 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006. în acest sens, Consiliul a avut în 
vedere că la C.N.S.C. contestaŃia a fost înregistrată sub nr. 36027/15.10.2010 (exemplarul 
transmis prin fax), în timp ce la autoritatea contractantă a fost înregistrată sub nr. 
37/15.10.2010, după cum aceasta recunoaşte prin punctul de vedere la contestaŃie 
(comunicat prin adresa nr. 39/20.10.2010). 
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Consiliul a făcut analiza pe fond a cauzei. 
In ceea ce priveşte susŃinerea contestatoarei referitoare la lipsa din adresa ce a 

cuprins rezultatul procedurii (nr. 30/11.10.2010) a temeiului egal pentru care oferta sa a fost 
considerată neconformă, Consiliul constată netemeinicia acesteia. Potrivit prevederilor 
coroborate ale art. 206__şi art. 207 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea 
contractantă are obligaŃia de a comunica ofertanŃilor a căror ofertă a fost respinsă, motivele 
concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul 
cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele 
ofertei care nu au corespuns cerinŃelor de funcŃionare şi performanŃă prevăzute în caietul de 
sarcini. Ori, prin adresa cu a cuprins rezultatul procedurii, autoritatea contractantă a 
comunicat explicit motivele de fapt pentru care oferta a fost considerată neconformă. În 
cauză, deşi lipseşte motivarea în drept a măsurii, Consiliul consideră că, în mod individual, 
această omisiune nu este de natură a atrage o vătămare a intereselor contestatoarei, care să o 
îndreptăŃească la formularea unei contestaŃii, în condiŃiile precizate la art. 255 din O.U.G. 
nr. 34/2006 fiind de interes, în fapt, dacă motivele în cauză au fost corect reŃinute la 
evaluarea ofertei, rămânând ca, în manieră subsecventă, să se aprecieze dacă acestea au şi o 
motivare legală. 

Referitor la susŃinerea contestatoarei privind refuzul autorităŃii contractante de a-i 
asigura accesul la dosarul achiziŃiei, Consiliul constată netemeinicia acesteia. Prin adresa nr. 
36/14.10.2010 (fila 402 din dosarul cauzei), în răspuns la solicitările contestatoarei nr. 
155/11.10.2010 şi respectiv nr. 159/12.10.2010, autoritatea contractantă a comunicat 
contestatoarei data la care poate avea acces la dosarul achiziŃiei publice, respectiv 
„18.10.2010, începând cu ora 14,00, dar nu mai târziu de 16,30". Având în vedere 
prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 
interes public, Consiliul consideră că răspunsul transmis ce autoritatea contractantă nu a 
adus contestatoarei niciun prejudiciu în înŃelesul prevederilor art. 255 din O.U.G. nr. 
34/2006. Urmare a studierii dosarului achiziŃiei publice, contestatoarea avea posibilitatea de 
a aduce critici, eventual, în completarea celor formulate prin contestaŃie, în termenul legal, 
ce curge de la data luării la cunoştinŃă a actului lor considerate nelegale. Mai mult, art. 215 
din O.U.G. nr. 34/2006, precizează: Dosarul achiziŃiei publice are caracter de document 
public. Accesul persoanelor la aceste informaŃii se realizează cu respectarea termenelor şi 
procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaŃiile de 
interes public şi nu poate fi restricŃionat decât în măsura în care aceste informaŃii sunt 
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

Totodată, susŃinerea autorităŃii contractante în legătură cu condiŃionarea accesului 
ofertanŃilor la dosarul achiziŃiei de finalizarea procedurii („moment la care oferta 
câştigătoare devine anexă la contract, căpătând caracterul unui document public"), 
fundamentată pe prevederile art. 74 alin. (1) din HG nr. 925/2006, este considerată de 
Consiliu nefondată. Potrivit prevederilor evocate, Pe parcursul desfăşurării procesului de 
evaluare, comisia şi experŃii cooptaŃi au obligaŃia de a păstra confidenŃialitatea asupra 
conŃinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaŃii prezentate de către 
candidaŃi/ofertanŃi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi 
proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. Prin urmare, autoritatea 
contractantă are dreptul de a interzice accesul la acele documente/informaŃii din oferta 
câştigătoare pentru care ofertantul în cauză a cerut protejarea lor pentru motivele indicate de 
prevederile mai sus evocate, între documentele puse la dispoziŃie de autoritatea contractantă 
neexistând astfel de precizări. 

Critica contestatoarei împotriva modului de constituire a comisiei de evaluare a 
ofertelor (cu privire la lipsa de competenŃă a comisiei de evaluare - formată dintr-un 
preşedinte şi 2 membri) este considerată de Consiliu - tardivă. Contestatoarea a avut 
cunoştinŃă de componenŃa comisiei de evaluare încă de la data desfăşurării şedinŃei de 
deschidere a ofertelor (24.09.2010), având un reprezentant care a participat la şedinŃă şi care 
a primit spre semnare, procesul-verbal întocmit cu acea ocazie. De altfel, contestatoarea a 
anexat contestaŃiei procesul-verbal al şedinŃei de deschidere a ofertelor, dovadă a faptului că 
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primise un exemplar al acestuia. Ori, prin raportare la data de 24.09.2010, când a luat 
cunoştinŃă de actul atacat (ce indică componenŃa comisiei de evaluare), contestaŃia înaintată 
la data de 15.10.2010 depăşeşte termenul legal de contestare (5 zile), având în vedere 
prevederile coroborate ale art. 2562 alin. (1) lit. b) cu cele ale art. 271 alin. (1) din O.U.G. 
nr. 34/2006, precum şi valoarea contractului de lucrări ce urmează a se atribui (8.972.457 
lei, mai mică decât pragul indicat de art. 55 alin? (2) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006). 

Pe de altă parte, având în vedere prevederile art. 73 alin. (1) şi (4) din HG nr. 
925/2006, Persoana responsabilă pentru atribuirea contractului are dreptul de a propune 
conducerii autorităŃii contractante cooptarea în cadrul comisiei de evaluare a unor experŃi 
din cadrul altor compartimente ale autorităŃii contractante sau a unor experŃi externi şi (4) 
ExperŃii cooptaŃi pot fi nominalizaŃi odată cu numirea comisiei de evaluare sau ulterior, în 
funcŃie de problemele care ar putea impune expertiza acestora. Prin urmare, este un drept şi 
nu o obligaŃie a autorităŃii contractante de a desemna pe lângă comisia de evaluare a 
ofertelor a unor experŃi, aceştia putând fi nominalizaŃi şi pe parcursul etapei de evaluare a 
ofertelor. In ceea ce priveşte presupusa lipsă a rapoartelor tehnice ale experŃilor de pe lângă 
comisia de evaluare pentru cele două specialităŃi (construcŃii de drumuri şi construcŃii civile) 
şi, implicit, a lipsei unei verificări complete a ofertelor din punct de vedere tehnic, Consiliul 
constată netemeinicia susŃinerilor. Odată cu punctul de vedere la contestaŃie (adresa nr. 
39/20.10.2010), autoritatea contractantă a transmis Consiliului DispoziŃia nr. 165 a 
Primarului comunei I., prin care a fost aprobată componenŃa comisiei de evaluare, inclusiv 
cu desemnarea experŃilor arătaŃi (filele 358-359 din dosarul cauzei). Totodată, au fost 
transmise rapoartele tehnice de specialitate emise de către cei 2 experŃi (filele 354-357 din 
dosarul cauzei) cu referiri la propunerile tehnice prezentate de către cei doi participanŃi din 
procedură. Prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 47/27.10.2010, autoritatea 
contractantă a prezentat declaraŃiile de confidenŃialitate şi imparŃialitate ale celor 2 experŃi 
cooptaŃi pe lângă comisia de evaluare a ofertelor. Conformitatea acestor documente a fost 
verificată în timpul şedinŃei de audiere cu documentele originale puse la dispoziŃie de 
autoritatea contractantă. Mai mult, Consiliul a reŃinut faptul că rapoartele de specialitate şi 
raportul procedurii de atribuire poartă numere de înregistrare succesive, primele fiind 
înregistrate sub nr. 28/07.10.2010 iar cel deal doilea sub nr. 29/08.10.2010. Totodată, 
contrar celor susŃinute de contestatoare raportul procedurii de atribuire nr. 29/08.10.2010 
face referire la rezultatul analizelor cuprinse în rapoartele tehnice de specialitate (pagina 4, 
cu referire la oferta contestatoarei). Referitor la susŃinerea contestatoarei privind lipsa din 
oferta câştigătoare a angajamentului de susŃinere financiară în formă autentică, Consiliul 
constată netemeinicia acesteia. Printre documentele ofertei prezentate de asocierea 
câştigătoare (SC „R.C.” SRL - SC „M.C.” SRL - SC „S.C.” SRL), Consiliul a luat act de 
prezenŃa Angajamentului ferm prezentat de SC „A.I.” SRL, în formă autentificată, prin care 
se obligă să pună la dispoziŃia asocierii SC „R.C.” SRL - SC „M.C.” SRL - SC „S.C.” SRL 
suma de 1.500.000 lei, conform solicitării din fişa de date a achiziŃiei (filele 1987-1989 din 
dosarul cauzei). Mai mult, Consiliul reŃine prezenŃa adresei nr. CC nr. 404/20.09.2010 emisă 
de Banca X - Sucursala JudeŃeană NeamŃ, prin care se confirmă faptul că la data de 
20.09.2010 SC „A.I.” SRL are deschisă la BCR SA Sucursala JudeŃeană NeamŃ - Centrul de 
Afaceri Corporate NeamŃ o linie de credit în sumă de 2.420.000 RON ... acordată în baza 
contractului de credit ... pentru creditarea activităŃii curente" (fila 1986 din dosarul cauzei). 
Mai mult, Consiliul reŃine clarificările solicitate de autoritatea contractantă, prin adresa nr. 
24/04.10.2010 (fila 164 din dosarul cauzei), precum şi răspunsul ofertantului transmis cu 
adresa nr. 109/06.10.2010, prin care a prezentat extrasul de cont emis de BCR - Sucursala 
JudeŃeană NeamŃ, ce confirmă existenŃa sumei în discuŃie, inclusiv declaraŃia 
reprezentantului legal al SC „A.I.” SRL în legătură cu punerea la dispoziŃia ofertantului a 
sumei respective (filele 159 - 161 din dosarul cauzei). 

De altfel,pretinsa lipsă a formei autentice a angajamentului de susŃinere nu este o 
condiŃie de legalitate a unui astfel de instrument de garantare a unei oferte. În concordanŃă 
cu dispoziŃiile art. 186 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, susŃinerea poate fi probată, prin 
prezentarea, unui angajament „de regulă" autentic. Astfel, nu este exclusă posibilitatea 
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practică a prezentării şi acceptării unui astfel de document în formă neautentificată (act sub 
semnătură privată). Cu referire la documentul prezentat de reprezentanŃii contestatoarei în 
cadrul şedinŃei de audiere, respectiv adresa nr. CC -403/20.09.2010 emisă de Banca X - 
Sucursala JudeŃeană NeamŃ, prin care se confirmă faptul că „la data de 20.09.2010 SC 
„A.I.” SRL are deschisă la BCR SA Sucursala JudeŃeană NeamŃ - Centrul de Afaceri 
Corporate NeamŃ o linie de credit în sumă de 2.420.000 RON ... acordată în baza 
contractului de credit ... pentru creditarea activităŃii curente", document similar cu cel 
prezentat de ofertant pentru procedura în cauză, cu deosebirea că acesta este emis pentru o 
altă procedură de atribuire şi o altă autoritate contractantă, Consiliul constată lipsa de 
relevanŃă a acestuia. Documentul respectiv nu a fost utilizat de ofertant în procedura 
respectivă, aceasta fiind anulată din data de 27.10.2010, după cum rezultă din precizarea 
cuprinsă în anunŃul de participare publicat în SEAP sub nr. 107353/08.09.2010 (urmare a 
deciziei nr. 5339/433C7/5759 din 19.10.2010). 

În ceea ce priveşte susŃinerea contestatoarei din timpul şedinŃei de audiere referitoare 
la locul de prezentare a angajamentului în ofertă de către ofertantul câştigător, Consiliul 
constată lipsa de relevanŃă a acestei aprecieri. Prezintă interes în cauză conformitatea 
documentului cu cerinŃele documentaŃiei de atribuire şi nu locul acestuia în ofertă (chiar 
diferit de cel indicat în documentaŃia de atribuire), atât timp cât se probează existenŃa lui în 
cursul procedurii, în ceea ce priveşte îndeplinirea de către ofertantul declarat câştigător a 
cerinŃei privind experienŃa similară. Consiliul constată netemeinicia criticii contestatoarei. în 
aprecierea sa. Consiliul a avut în vedere Angajamentul ferm prezentat de către SC „A.I.” 
SRL,în formă autentificată (filele 1983-1985 din dosarul cauzei), prin care se obligă să 
susŃină asocierea SC „R.C.” SRL - SC „M.C.” SRL - SC „S.C.” SRL pentru îndeplinirea 
cerinŃei minime de calificare privind experienŃa similară. în susŃinerea angajamentului 
amintit. Consiliul a reŃinut prezenŃa în oferta declarată câştigătoarea declaraŃiei privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani, contractul de lucrări încheiat cu Consiliul 
JudeŃean NeamŃ, având ca obiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeŃean DJ 156A 
km 43+700 - 56+640", procesul-verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor nr. 
7568/30.07.2010 şi recomandarea din partea beneficiarului lucrării (filele 1965 - 1982 din 
dosarul cauzei). Precizarea existentă la pct. 4.2 din cuprinsul procesului-verbal de recepŃie la 
terminarea lucrărilor nr. 7568/30.07.2010 (la care s-a referit critica contestatoarei), 
respectiv: „CantităŃile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate", este 
considerată de Consiliu lipsită de relevanŃă, în condiŃiile în care la finalul documentului s-a 
menŃionat: „Prezentul proces-verbal, conŃinând 2 file şi – anexe numerotate, cu un total de 2 
file, a fost încheiat astăzi 30.07,2010 la DJ 156A în 3 exemplare". In susŃinerea celor 
constatate este propunerea comisiei de recepŃie din documentul respectiv care admite 
recepŃia (pct. 5), motivându-şi propunerea pe execuŃia lucrărilor „conform PT şi CS" (pct. 
6), fără a indica recomandări (pct. 7), precum în cazul remedierilor. InformaŃia invocată de 
contestatoare apare ca fiind, în fapt, o clauză tip, ce nu a fost marcată la momentul 
întocmirii procesului-verbal. în aceste condiŃii, susŃinerea contestatoarei în legătură cu data 
de 30.10.2010 de emitere a procesului-verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor (ulterior 
datei de deschidere a ofertelor), apare ca nefondată. 

Prin urmare, constatând că oferta asocierii SC „R.C.” SRL - SC „M.C.” SRL - SC 
„S.C.” SRL a făcut dovada îndeplinirii cerinŃelor de calificare privind cash-flow în valoare 
de 1.500.000 lei, precum şi cu privire la experienŃa similară prezentată în cadrul 
componentei de execuŃie. Consiliul consideră că în mod corect a fost declarată admisibilă 
din acest punct de vedere.  

În ce priveşte criticile contestatoarei îndreptate împotriva motivelor reŃinute de 
autoritatea contractantă pentru respingerea ca neconformă a ofertei prezentate, Consiliul 
constată temeinicia în parte a acestora. 

Astfel, în privinŃa cerinŃei de calificare privind prezentarea, printre persoanele 
responsabile de îndeplinirea contractului - componenta de proiectare (pct. 5.4.3 din Fişa de 
date a achiziŃiei) - a unui inginer specialist - InstalaŃii electrice autorizat ANRE - minim 5 
ani experienŃă în domeniul de activitate, Consiliul constată netemeinicia criticii. În condiŃiile 
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în care contestatoarea a prezentat în ofertă, în susŃinerea cerinŃei de calificare amintite, 
documente pentru C.I., subinginer, autorizat ANRE, Consiliul consideră că măsura de 
respinge a ofertei a fost dispusă corect de autoritatea contractantă, în acest sens, Consiliul a 
reŃinut că în oferta contestatoarei există CV, diploma de absolvent a facultăŃii de 
electrotehnică, legitimaŃia de electrician autorizat ANRE şi carnetul de muncă (filele 490 - 
506 din dosarul cauzei), ale persoanei în cauză ce atestă calificarea acestuia ca subinginer. 
Deşi în formularul F2 „InformaŃii privind asigurarea cu personal de specialitate ce poate fi 
disponibilizat pentru execuŃia obiectivului de investiŃie" (fila 1102 din dosarul cauzei), 
ofertantul a precizat pentru C.I. specializarea - inginer instalaŃii autorizat ANRE, 
documentele prezentate pentru acesta confirmă o altă pregătire, aceea de subinginer. 

SusŃinerea contestatoarei în legătură cu „competenŃa profesională" şi cu „capacitatea 
de a realiza activităŃile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ precizat prin standardele 
în vigoare", sunt considerate de Consiliu lipsite de relevanŃă, în condiŃiile în care cerinŃa 
impunea prezentarea unui inginer. 

În ceea ce priveşte pretinsa neîndeplinire a cerinŃei de calificare privind prezentarea, 
printre persoanele responsabile de îndeplinirea contractului - componenta de proiectare (pct. 
5.4.3 din Fişa de date a achiziŃiei) - a unui şef de proiect pe fiecare specializare în parte, 
minim 5 ani experienŃă în domeniul de activitate, fiind prezentat un şef de proiect doar 
pentru lucrări de drumuri, Consiliul constată temeinicia în parte a acesteia. Cu toate că prin 
formularul F2 „InformaŃii privind asigurarea cu personal de specialitate ce poate fi 
disponibilizat pentru execuŃia obiectivului de investiŃie" (fila 1102 din dosarul cauzei), 
contestatoarea a nominalizat un singur şef de proiect (cu studii CFDP), întrucât în lista 
prezentată apare şi L.Ş.-B. (cu studii CCIA), Consiliul consideră că se impunea, cel puŃin 
solicitarea de clarificări, potrivit prevederilor art. 201 din O.U.G. nr. 34/2006, coroborate cu 
cele ale art. 35 din HG nr. 925/2006. De altfel, documentele prezentate de contestatoare 
pentru L.Ş.-B., respectiv diploma de inginer diplomat cu specializarea construcŃii civile, 
industriale şi agricole, carnet de muncă (filele 510--520 din dosarul cauzei) şi CV (filele 
452-453 din dosarul cauzei) confirmă pregătirea solicitată de autoritatea contractantă pentru 
procedura în cauză, persoana fiind angajată a societăŃii „S.C.” SRL Focşani şi nu a 
asociatului SC „A.P.” SRL. 

Referitor la critica contestatoarei împotriva presupusei neîndepliniri a cerinŃei de 
calificare – 1 inginer specialitatea CCIA, cu experienŃă 2 ani, pentru care a fost propus dl. 
D.S., dar pentru care nu s-ai precizat relaŃia contractuală cu asociaŃii, Consiliul constată 
temeinicia în parte a criticii. Pentru informaŃii de genul celor ce au făcut obiectul 
contestaŃiei, autoritatea contractantă avea dreptul de a solicita ofertantului clarificări, 
potrivit prevederilor art. 201 din O.U.G. nr. 34/2006, coroborate cu cele ale art. 35 din HG 
nr. 925/2006, fără a considera că prin acest demers putea crea un avantaj în detrimentul altui 
ofertant din procedură (alin. (2) al art. 201 din O.U.G. nr. 34/2006), cu atât mai mult cu cât 
prin documentele existente (filele 521-526) se dovedea calificarea impusă. 

In ceea ce priveşte critica contestatoarei împotriva neîndeplinirii cerinŃei de 
calificare referitoare la autorizaŃia ANRE sau echivalent, pentru efectuarea lucrărilor de 
instalaŃii electrice. Consiliul constată netemeinicia acesteia. în aprecierea sa. Consiliul a 
avut în vedere că, prin fişa de date a achiziŃiei (pct. 5.13 „Alte cerinŃe"), autoritatea 
contractantă a impus operatorilor economici, după caz, ofertanŃi sau subcontractanŃi, 
prezentarea de „autorizaŃie ANRE sau echivalent pentru efectuarea lucrărilor de instalaŃii 
electrice", cerinŃă pe care contestatoarea nu a îndeplinit-o. Prin textul contestaŃiei, autoarea 
contestaŃiei a recunoscut lipsa din ofertă a documentului, motivând eronat, inclusiv în 
şedinŃa de audiere, că din documentaŃia de atribuire nu rezultă o astfel de cerinŃă explicită.  

Totodată,| Consiliul consideră că respingerea ofertei contestatoarei pentru lipsa din 
ofertă a declaraŃiei de participant în procedură pentru SC „A.P.” SRL a fost eronată, în 
condiŃiile în care printre documentele ofertei se regăseşte acordul de asociere (fila 1264 din 
dosarul cauzei), ce evidenŃiază explicit calitatea respectivului ofertant. Critica contestatoarei 
din acest punct de vedere este întemeiată. 

Critica contestatoarei împotriva aprecierii de către autoritatea contractantă a 
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neîndeplinirii cerinŃei de calificare privind asigurarea de cash-flow, pentru finanŃarea 
lucrării în sumă de 1.500.000 lei (pct. 5.3.2 „Alte informaŃii privind situaŃia economico-
financiară"), este considerată de Consiliu nefondată. Printre documentele ofertei, după cum 
şi recunoaşte contestatoarea, a fost prezentată Scrisoarea de bonitate nr. 1927/23.09.2010, 
emisă de „BP.” (fila 1199 din dosarul cauzei), ce precizează posibilitatea ofertantului de a 
„accesa, în condiŃiile respectării normelor şi procedurilor de creditare ale băncii noastre 
precum şi obŃinerea unei aprobări de credit valide, şi credite f în valoare de 1.500.000 lei cu 
destinaŃia finanŃare proiect". Ori, în condiŃiile în care documentul prezentat de ofertant nu 
prezintă certitudinea existenŃei sumelor necesare, trimiterile făcute de acesta la indicatorii 
economico-financiari solvabilitate şi lichiditate sunt considerate de Consiliu lipsite de 
relevanŃă pentru demonstrarea îndeplinirii cerinŃei de cash-flow impuse. 

SusŃinerea contestatoarei în legătură cu lipsa de claritate a cerinŃei de calificare ce a 
făcut obiectul contestaŃiei, respectiv a faptului că din conŃinutul fişei de date a achiziŃiei nu 
rezultă că se solicită dovada că suma respectiva se află la dispoziŃia ofertantului, este 
considerată de Consiliu nefondată. Potrivit precizărilor din~fişa de date a achiziŃiei (pct. 
5.3.2 „Alte informaŃii privind situaŃia economico-financiară"), ofertanŃii aveau obligaŃia de a 
prezenta „a) Cash-Flow pentru finanŃarea lucrării în sumă de 1.500.000 lei. Se vor prezenta 
documente emise de instituŃii financiare prin care se va face dovada că ofertantul deŃine sau 
are acces la resurse pentru a asigura finanŃarea contractului, în valoare de 1.500.000 lei", în 
ceea ce priveşte ultimul dintre motivele care au condus la respingerea ofertei contestatoarei, 
respectiv lipsa din ofertă a graficului general de realizare a investiŃiei pe activităŃi, Consiliul 
constată netemeinicia criticilor contestatoarei. Cu toate că prin formularul de ofertă, 
ofertantul a indicat explicit termenele de execuŃie pentru cele 3 obiective: 8 luni pentru 
lucrările de drum, 3 luni pentru lucrările de la căminul cultural şi 3 luni pentru lucrările de la 
centrul pentru copii (fila 1691 din dosarul cauzei) şi au fost prezentate şi grafice fizice şi 
valorice pentru obiectivele respective (detaliate pe principalele categorii de lucrări), 
Consiliul consideră că informaŃiile nu corespund celor solicitate de autoritatea contractantă. 
Prin fişa de date a achiziŃiei (pct. VII. 5 „Modul de prezentare a propunerii tehnice") s-a 
solicitat explicit ofertanŃilor prezentarea unui grafic de îndeplinire a contractului din care să 
reiasă în mod clar perioada de îndeplinire a contractului. Ori, prezentarea celor 3 grafice nu 
poate evidenŃia perioada de realizare a lucrărilor, respectiv dacă execuŃia lucrărilor la cele 3 
obiective are loc consecutiv sau simultan, respectiv dacă perioadele din cele 3 grafice se 
cumulează sau nu, pentru determinarea perioadei întregi de derulare a lucrărilor. Astfel, 
motivat de faptul că durata de realizare a contractului este factor de evaluare a procedurii, 
autoritatea contractantă nu ar fi putut solicita ofertantului clarificări fără să determine un 
eventual avantaj în favoarea acestuia (art. 201 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006). 

În aceste condiŃii, deşi autoritatea contractantă (prin comisia de evaluare) ar fi putut 
să soliate contestatoarei unele clarificări cu privire la îndeplinirea cerinŃelor de calificare 
dintre cele evidenŃiate mai sus, constatând totuşi neîndeplinirea altora dintre acestea (lipsă 
inginer specialist în instalaŃii electrice autorizat de ANRE pentru componenta de lucrare, 
lipsă autorizaŃie ANRE sau echivalent pentru efectuarea lucrărilor de instalaŃii electrice 
pentru ofertant sau după caz subcontractant şi dovada asigurării de cash-flow), Consiliul 
consideră că finalitatea procedurii nu a fost afectată de respingerea ofertei contestatoarei. 

Cât priveşte pretinsa situaŃie de incompatibilitate generată de cooptarea expertului 
A.C., invocată de contestatoare, motivată pe faptul că acesta este angajat al SC „B.” SRL, 
ambele societăŃi având acelaşi administrator cu cel al contestatoarei, Consiliul constată lipsa 
de temeinicie a acesteia. în apreciere sa, Consiliul a avut în vedere că situaŃia în discuŃie nu 
se regăseşte printre cele conŃinute de prevederile art. 66-691 din O.U.G. nr. 34/2006. Din 
documentele existente la dosarul cauzei nu s-a făcut dovadă faptului că desemnarea lui A.C. 
ca expert pe lângă comisia de evaluare a ofertelor a influenŃat rezultatul procedurii.  

În aceste condiŃii, susŃinerile contestatoarei în legătură cu modificarea datei de 
întocmire a rapoartelor de specialitate, precum şi cu privire la emiterea declaraŃiei de 
imparŃialitate a expertului A.C., pretins a fi semnată de o altă persoană, sunt considerate de 
Consiliu nefondate, în condiŃiile în care, prin raportare la pretinsele raporturi de subordonare 
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ale expertului faŃă de contestatoare, aceasta nu a făcut dovada că demersul acestuia 
(evaluarea ofertelor) s-a făcut părtinitor şi că susŃinerile din raportul de specialitate sunt 
eronate, la adresa ofertei sale, rezultatul procedurii nu a fost influenŃat de acesta (în referire 
la propria ofertă) devenind lipsită de interes orice critică asupra activităŃii respective. 

De asemenea, solicitarea contestatoarei de audiere a experŃilor cooptaŃi pe lângă 
comisia de evaluare a ofertelor apare ca lipsită de interes, în condiŃiile în care opinia 
acestora este strict consultativă, iar desemnarea lor poate avea loc, la începutul procesului de 
evaluare sau pe parcursul acestuia, cu atât mai mult cu cât aceştia nu au drept de vot, 
conform prevederilor art. 73 alin. (1), (2) şi (5) din HG nr. 925/2006. 

Împotriva acestei decizii a promovat plângere ofertanta S.C. „E.” S.R.L., lider de 
AsociaŃie S.C. „E.” S.R.L. – S.C. „EP.” S.R.L. – S.C. „A.P.” S.R.L.,, în motivarea căreia 
arată că deşi C.N.S.C. recunoaşte că „în cauză lipseşte motivarea în drept pentru care oferta 
contestatoarei este declarată neconformă”, iar ulterior şi faptul că susŃinerea autorităŃii 
contractante privind interzicerea accesului la dosarul achiziŃiei publice până la finalizarea 
procedurii este nefondată, cu toate acestea i-a respins contestaŃia prin care autoritatea 
contractantă Comuna I., conform Comunicării rezultatului procedurii cu nr. 30/11.10.2010, 
a declarat ca neconformă oferta asociaŃiei petente. 

Consideră petenta că în realitate îndeplinirea condiŃiei admisibilităŃii drept conformă 
a ofertei sale, întrucât: 

1 - cerinŃa existenŃei unui inginer specialist în instalaŃii electrice, autorizat ANRE 
pentru partea de proiectare a fost îndeplinită chiar dacă persoana autorizată avea calificarea 
de subinginer, din moment ce acesta dispunea de capacitatea exercitării atribuŃiilor 
respective la nivelul standardelor în vigoare, indiferent de instituŃia absolvită; 

2 - cerinŃa existenŃei unui şef de proiect pentru fiecare specializare în parte a fost 
îndeplinită de petentă, chiar dacă dispunea de un şef de proiect doar pentru drumuri, întrucât 
calificarea şi competenŃa ca şef proiect construcŃii civile era deŃinută de asociatul S.C. 
„A.P.” S.R.L., în persoana d-lui L.Ş.-B.; 

3 - cerinŃa existenŃei unui inginer în specialitatea CCIA, cu experienŃă de 2 ani a fost 
îndeplinită prin propunerea dlui D.S., a fost acceptată de C.N.S.C. în pag. 23 decizie, fără a 
fi prezentată relaŃia contractuală cu asociaŃii, în condiŃiile în care autoritatea contractantă nu 
a solicitat clarificări asupra acestui aspect, conform art. 78 din H.G. 925/2006; 

4 - cerinŃa autorizaŃiei A.N.R.E. sau echivalent pentru ofertant sau subcontractant, a 
fost de asemenea considerată netemeinică de C.N.S.C. la pag. 23 decizie, din moment ce 
autoritatea nu a solicitat clarificări asupra acestui aspect în condiŃiile menŃionatei anterior; 

5 - cerinŃa declaraŃiei de participant la procedură pentru asociatul S.C. „A.P.” S.R.L. 
a fost şi ea acceptată de C.N.S.C., neacceptarea ei de autoritate fiind o eroare a acesteia; 

6 - cerinŃa prezentării unor documente emise de instituŃii financiare, de natură a 
dovedi că ofertantul are disponibil sau acces la resurse pentru finanŃarea contractului de 
minim 1.500.000 lei, a fost considerată netemeinică de C.N.S.C. – fila 23-, în condiŃiile în 
care oricum petenta depusese scrisoarea S.C. „„BP.”” S.A. Iaşi, ce atesta faptul că dispune 
de solvabilitate şi lichidate foarte bune şi că are asigurat cash-flow-ul, îndeplinind aşadar 
cerinŃa sus-menŃionată; 

7 - şi cerinŃa existenŃei unui Grafic general de realizare a investiŃiei a fost 
considerată netemeinică prin decizia C.N.S.C., iar raportat Formularului de ofertă, cele trei 
termene de execuŃie a lucrărilor pentru cele 3 obiective asumate, ajungeau la 14 luni 
execuŃie, încadrându-se aşadar în perioada impusă de autoritatea contractantă, însă aceasta a 
comis un abuz mergând până la varianta neconformităŃii ofertei sale, în loc să Ńină seama de 
opinia experŃilor, şi să reducă doar punctajul pentru această categorie, fără a solicita 
clarificări ofertantei. 

Consideră aşadar petenta că în cauză au fost încălcate dispoziŃiile art. 82 din H.G. 
925/2006, atunci când a stabilit oferta câştigătoare a licitaŃiei în cauză,ignorând de asemenea 
principiile derulării acestei proceduri de licitaŃie, reglementată prin art. 2 din O.U.G. 
34/2006, cu consecinŃa acceptării unei oferte ce o depăşea cu 643.862,95 lei pe cea depusă 
de AsociaŃia petentă. 
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Au fost încălcate de asemenea şi prev. art. 78 din H.G. 925/2006,pentru că nu i-au 
fost solicitate clarificările de natură a demonstra conformitatea ofertei depuse, precum şi art. 
199 şi 215 din O.G. 34/2006 privitoare la stabilirea ofertei celei mai avantajoase şi a 
accesului ofertanŃilor la dosarul achiziŃiei. 

Verificând probatoriul cauzei, Curtea a constatat ca fiind nefondată plângerea ce 
face obiectul cauzei, conform motivelor de mai jos. 

Astfel, este adevărat că parte din criticile aduse de petentă, modului de stabilire a 
rezultatului procedurii de autoritatea contractantă Comuna I., judeŃul Vaslui, privind 
lucrările de construcŃii şi achiziŃii în litigiu, au fost considerate de organul jurisdicŃional ca 
fiind întemeiate – evidenŃiate la punctele 2,3,5 din plângere -, numai că şi admiŃând că 
aceste cerinŃe ar fi fost îndeplinite de contestatoare, ele nu erau în măsură să conducă la 
schimbarea rezultatului procedurii în ce o priveşte pe contestatoare, raportat celorlalte 
cerinŃe din fişa achiziŃiei, ce nu au fost îndeplinite de aceasta, şi care conduceau la 
respingerea ofertei sale. 

În acest sens, petenta recunoaşte că cerinŃa de la pct. 1 – a existenŃei unui inginer 
specialist în instalaŃii electrice, pct. 4 – existenŃa unei autorizaŃii A.N.R.E. sau echivalent 
pentru efectuarea de instalaŃii electrice -, pct. 6 – asigurarea de cash-flow pentru finanŃarea 
lucrării în sumă de 1.500.000 lei -, şi pct. 7 – existenŃa unui grafic general de realizare a 
investiŃiei – nu erau îndeplinite în forma prev. în fişa de achiziŃie, apreciind însă că puteau fi 
considerate valabile în forma depusă la dosarul achiziŃiei. 

SusŃinerile petentei nu pot fi luate în considerare de instanŃă, corect organul 
jurisdicŃional apreciind că cerinŃa specializării ca inginer specialist în instalaŃii electrice, cu 
o vechime de minim 5 ani, nu putea fi acoperită de calificarea ca subinginer a numitului 
C.I., iar cerinŃa autorizaŃiei A.N.R.E. sau echivalent pentru efectuarea lucrărilor de instalaŃii 
electrice era una explicită, dar neîndeplinită de petentă. 

Cât priveşte asigurarea de cash-flow pentru finanŃarea lucrării în valoare de 
1.500.000 lei, din adresa „BP.” 1927/23.09.2010 rezultă cu evidenŃă că petentei i se 
recunoaşte doar „posibilitatea” accesării fondurilor, cu condiŃia „respectării normelor şi 
procedurilor de creditare”, iar nu certitudinea accesării lor la data licitaŃiei, respectiv a 
îndeplinirii condiŃiilor pretinse de banca respectivă pentru creditare, astfel că nu poate fi 
reŃinută susŃinerea petentei privind îndeplinirea acestei condiŃii esenŃiale pentru derularea 
proiectului. 

Nici cerinŃa existenŃei unui grafic general de realizare nu a fost demonstrată de 
petentă, din moment ce termenele de execuŃie ofertate nu erau de natură a demonstra dacă 
lucrările se desfăşurau concomitent sau succesiv pentru cele trei lucrări de 
construcŃii/modernizări, aspect esenŃial în aprecierea ofertei, şi care nu putea fi lămurit prin 
solicitarea de clarificări, întrucât acestea ar fi putut conduce la crearea unui avantaj petentei, 
în raport cu ceilalŃi participanŃi. 

Având în vedere că nici criticile de ordin procedural nu se verifică în speŃă, respectiv 
pretinsa încălcare a principiilor tratamentului egal al participanŃilor, şi a celui privind 
transparenŃa şi integritatea procesului de achiziŃie publică, consacrate în O.U.G. 34/2006, 
toate ofertele fiind analizate conform cerinŃelor fişei de achiziŃie, iar ofertanŃii au avut acces 
la dosarul acesteia, - cu respectarea dreptului de proprietate intelectuală consacrat de art. 74 
din ordonanŃă, - Curtea a menŃinut ca legală şi temeinică decizia C.N.S.C. nr. 
5663/C3/6344/05.11.2010, cu consecinŃa respingerii plângerii formulate de ofertanta S.C. 
„E.” S.R.L. Huşi, ca nefondată. 

22. Proceduri repartizare locuinŃe construite din fondurile ANL. 
Nerespectarea termenului de contestare a listelor de 
repartizare. ConsecinŃe  

Nerespectarea termenului de 7 zile de la afişarea listelor – termen adus la 
cunoştinŃa celor interesaŃi, prin chiar afişul cuprinzând lista cu solicitanŃii 
ale căror cereri au fost respinse – conduce la lipsirea de eficienŃă a 
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criticilor depuse tardiv, contractele de închiriere perfectate în baza 
punctajelor deja stabilite, fiind legal încheiate. 

Decizia nr. 609/C.A. din 8 noiembrie 2010  

Prin sentinŃa civilă nr. 565/CA/15.06.2010 a Tribunalului Iaşi a fost admisă acŃiunea 
formulată de reclamanta C.C.-M., în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Oraşului 
Tg. Frumos. 

A fost anulată în parte Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.01.2010 emisă de 
Consiliul Local al Oraşului Tg. Frumos, respectiv numai în ceea ce priveşte punctajul 
calculat pentru reclamanta C.C.-M.. 

A fost obligat pârâtul la recalcularea punctajului reclamantei, cu luarea în 
considerare – la calculul vechimii cererii – a cererii formulată de reclamantă la data de 
06.02.2002. 

A reŃinut instanŃa de fond că este de necontestat ca, la analizarea criteriilor 
îndeplinite de reclamantă în vederea atribuirii unei locuinŃe din fondurile A.N.L. nu s-a luat 
în considerare vechimea cererii formulată de aceasta în anul 2002, pe numele avut înainte de 
căsătorie de „A.”. Argumentul adus în apărare de către pârât, potrivit căruia nu s-a luat în 
considerare această cerere din 2002 întrucât nu a fost completată de către reclamantă cu 
declaraŃia notarială că nu a mai deŃinut o altă locuinŃă şi nici cu dovada desfăşurării 
activităŃii pe raza teritorială a oraşului Tg. Frumos, nu poate fi luat în considerare. Astfel, în 
prezent reclamanta se află în imposibilitate de a mai produce astfel de documente, întrucât 
nu mai poartă numele anterior de „A.”. Este de notorietate că o declaraŃie notarială se face 
pe baza actului de identitate, iar în prezent reclamanta nu mai figurează în actul de identitate 
cu numele de „A.” ci cu numele de „C.”. Prin urmare, este abuziv a-i pretinde în prezent 
reclamantei să prezinte declaraŃii notariale sau dovezi privind locul de muncă pe numele 
anterior, întrucât aceasta s-a căsătorit şi şi-a schimbat numele în anul 2004 (a se vedea act de 
căsătorie, fila 59). Tot din aceleaşi considerente legate de nume reclamanta nu a mai putut 
nici măcar contestă soluŃia adoptată de comisia socială de respingere a cererii sale pe 
numele de „A.”. Singurul lucru pe care reclamanta l-a putut face a fost să îşi completeze 
dosarul pe numele actual de „C.” cu toate documentele cerute, lucru pe care de altfel l-a şi 
făcut. Pârâtul însă era obligat să ia în considerare – la stabilirea punctajului –şi vechimea 
cererii făcută de reclamantă în anul 2002, înainte de căsătorie şi să îi atribuie punctajul 
prevăzut la punctul 4 – 4.5 din criteriile de stabilire a ordinii de prioritate. Dacă comisia 
socială ar fi procedat astfel, reclamanta nu s-ar fi situat în clasament pe poziŃia 27, ci mult 
mai sus şi – în consecinŃă – ar fi fost îndreptăŃită la atribuirea uneia din cele 24 locuinŃe 
disponibile.  

Pentru considerentele expuse instanŃa a admis acŃiunea formulată şi a dispus 
anularea în parte a H.C.L. 12/26.01.2010, respectiv în ceea ce priveşte punctajul acordat 
reclamantei şi a obligat pârâtul la recalcularea acestui punctaj cu luarea în considerare a 
cererii formulată de reclamantă la data de 06.02.2002. 

Curtea a admis recursul pârâtei ca fiind întemeiat, pentru considerentele de mai jos. 
Astfel, prima instanŃă a procedat la analiza fondului cererii reclamantei, fără a 

verifica procedura de contestare a actului administrativ, H.C.L. Tg. Frumos 12/26.01.2010, 
prin care a fost aprobată lista anuală de priorităŃi privind solicitanŃii care au acces la 
locuinŃele pentru tineri destinate închirierii, şi în anexa 1 a căreia figura reclamanta la poz. 
27 (fila 17 dosar fond), în condiŃiile în care erau disponibile pentru repartizare, doar 24 
apartamente, pentru primele 24 persoane din listă.  

Ori, în cauză reclamanta a formulat o cerere pentru repartizarea unui apartament 
A.N.L., înregistrată la C.L. Tg. Frumos sub nr. 12190/26.01.2009 (fila 34 dosar) -, iar în 
data de 16.10.2009, sub nr. 28929, recurenta a publicat un „ANUNł” privind obligaŃia 
persoanelor care au depus cereri pentru repartizarea unei locuinŃe A.N.L., de a depune 
„actele justificative pentru completarea dosarelor personale prev. în Anexa 2, în vederea 
analizării acestora de comisia socială”. 

Cu adresa sa nr. 29103/16.10.2009, recurenta o înştiinŃează pe reclamanta C.C.-M., 
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privind obligativitatea completării cererii cu înscrisurile prev. de lege, în caz contrar „sunteŃi 
considerat eliminat din etapa actuală de analiză şi repartizare a unei locuinŃe A.N.L.”, 
precum şi pe numita „A.C.-M.”. 

În data de 03.11.2009 recurenta a făcut publică lista cu solicitanŃii admişi pentru 
etapa a II-a de analiză în vederea calculării punctajului şi stabilirii ordinii de prioritate 
pentru repartizarea unei locuinŃe, în baza criteriilor stabilite prin H.C.L. 156/08.10.2009; pe 
lista solicitanŃilor care au acces la o locuinŃă prin îndeplinirea condiŃiilor pct. A din anexa 1 
la H.C.L. 156/2009 figurează reclamanta C. C. la poz. 15, (fila 42), pentru ca în lista 
solicitanŃilor care nu au acces la o locuinŃă prin prisma aceloraşi condiŃii, să figureze la pct. 
5 A. C.-M.. 

Cu cererea sa nr. 9364/28.01.2010 reclamanta solicită a-i fi luată în considerare şi 
vechimea cererii sale depuse în anul 2002, pe numele A. C.-M., în completarea celei depuse 
în ianuarie 2009, sub numele de C., cu stabilirea unui nou punctaj, în condiŃiile legii (fila 45 
dosar), aceeaşi situaŃie fiind evocată primarului Tg. Frumos şi prin cererea nr. 
944/03.02.2010 (fila 46 dosar). 

Prin adresa sa nr. 9364/05.02.2010, recurenta respinge „contestaŃia înregistrată sub 
nr. 9364/28.01.2001” şi depusă de „d-na C.C.-M.”, ca fiind tardiv formulată. 

Cu adresa sa nr. 9441/05.02.2010, recurenta soluŃionează şi contestaŃia reclamantei 
înregistrată la nr. 944/03.02.2010, în sensul respingerii acesteia, motivat de faptul că cererea 
depusă sub numele de A. ar fi trebuit „reconfirmată” sub aspectul îndeplinirii tuturor 
criteriilor de acces la o locuinŃă A.N.L., însă „reconfirmarea” sub numele de C. nu a fost de 
natură a conduce la obŃinerea punctajului necesar, poz. ObŃinută fiind cea de la nr. 27, în 
condiŃiile existenŃei doar a unui nr. de 24 apartamente disponibile. 

Rezultă aşadar, că intimata a luat cunoştinŃă efectiv la data afişării listelor sus-
menŃionate, - de 03.11.2009 -, de faptul că recurenta nu a luat în considerare, (la stabilirea 
datei de depunere a cererii de acordare a unei locuinŃe A.N.L.), şi a cererii pe care aceasta a 
depus-o în anul 2002, sub numele de A. C.-M., solicitarea depusă pe acest nume, fiind 
respinsă pentru lipsa documentelor legale ce ar fi trebuit anexate cererii. 

Or, în chiar afişul realizat de recurentă la 03.11.2009, se menŃionează termenul de 
contestare a respingerii solicitărilor privind accesul la locuinŃe, (fila 43), ca fiind „de 7 zile 
de la afişarea acestei liste”, iar contestaŃiile ulterioare „nu vor mai fi luate în considerare”; 
cu toate acestea, reclamanta înŃelege să conteste respingerea cererii sale depuse sub numele 
de „A.” în anul 2002, abia la 28.01.2010, cu depăşirea evidentă a termenului de 7 zile 
prevăzut de lege. 

Aceasta în condiŃiile în care, încă din data de 16.10.2009, recurenta i-a comunicat cu 
actul nr. 29103, la adresa din str. C.V., necesitatea de a depune dovezile prev. de lege în 
susŃinerea cererilor depuse, atât pe numele C., cât şi A., astfel că aceasta avea posibilitatea 
să dea lămuririle necesare comisiei de repartizare, privind eventuala joncŃiune a vechimii 
cererilor sale, depuse pe nume diferite. 

Cum nu au fost însă primite contestaŃii în termenul de 7 zile de la afişarea listelor 
privitoare la cererile respinse de stabilire a criteriilor de repartizare, în mod corect recurenta 
a procedat la adoptarea H.C.L. 12/26.01.2010 afişată în data de 29.01.2010 pe avizierul 
Primăriei Tg. Frumos, şi la perfectarea în data de 08.02.2010 a contractelor de închiriere 
pentru cele 24 apartamente, cu primii 24 solicitanŃi clasaŃi în listă, conform criteriilor 
stabilite prin H.C.L. 156/2009. 

Pe acest considerent, curtea a admis recursului promovat de autoritatea 
administrativă C.L. Tg. Frumos, cu consecinŃa modificării în tot a sentinŃei civile nr. 
565/CA/15.06.2010 a Tribunalului Iaşi, în sensul respingerii acŃiunii reclamantei C.C.-M., 
în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Tg. Frumos, ca fiind formulată cu nerespectarea 
procedurii legale de contestare a listei cererilor respinse pentru repartizarea unei locuinŃe 
A.N.L., aspect ce face inutilă abordarea fondului cauzei, ce priveşte legalitatea punctajului 
acordat de Comisia de repartizare a locuinŃelor. 
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23. ContestaŃie formulată împotriva proceselor-verbale de analiză a 
abaterilor şi de stabilire a despăgubirilor, încheiate de 
societatea de furnizare energie electrică. Lipsa elementelor ce 
caracterizează noŃiunea de serviciu public. CompetenŃa 
instanŃei 

Actele de constatare întocmite de o societate de drept privat privind utilizarea 
pretins abuzivă a reŃelelor sale de energie electrică şi de stabilire a unor 
consumuri suplimentare, nu pot fi considerate ca fiind emise în regim de 
putere public, intrând în sfera de activitate comercială a societăŃii 
furnizoare, conform contractelor comerciale perfectate de părŃi. 

Decizia nr. 656/C.A. din 22 noiembrie 2010  

Prin sentinŃa civilă 1161/com/7.09.2010 a Tribunalului Iaşi s-a admis excepŃia 
necompetenŃei materiale, în baza disp. art. 158 Cod procedură civilă, declinându-se 
competenŃa de soluŃionare a cererii formulată de reclamanta SC „A.B.” SA IAŞI în 
contradictoriu cu pârâŃii SC „E.ON. M.D.” SA şi SC „E.ON. M.F.” SA, în favoarea 
Judecătoriei Iaşi. 

A reŃinut instanŃa de fond că reclamanta a formulat contestaŃiei împotriva notei de 
constatare nr. 1004660/01.07.2010; a procesului-verbal de stabilire a despăgubirilor nr. 
1004803/02.07.2010; a procesului-verbal de analiză a abaterilor nr. 1004803/02.07.2010; a 
procesului-verbal de reanaliza a abaterilor nr. 1004660/15.07.2010; a facturii fiscale 
BCEMF nr. 837256492/13.07.2010; a facturii fiscale BCENF nr. 837256486/13.07.2010; a 
facturii fiscale BCEMF nr. 837256498/13.07.2010; a facturii fiscale BCEMF nr. 
837256467/13.07.2010, aceste acte nefiind acte administrative. 

Conform art. 2 lit e din Legea nr. 554/2004 instanŃele de contencios administrativ 
sunt competente să soluŃioneze litigiile ,, în care cel puŃin una dintre părŃi este o autoritate 
publică, iar conflictul să se fi născut, fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act 
administrativ, fie din nesoluŃionarea în termenul legal, ori din refuzul nejustificat de a 
rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim”. 

Astfel, potrivit art. 2 lit e coroborat cu art. 1 al 1 din Legea nr. 554/2004 trebuie 
întrunite cumulativ următoarele condiŃii: persoana trebuie să fi fost vătămată într-un drept al 
său sau într-un interes legitim, de către o autoritate publică, iar vătămarea să se fi realizat 
printr-un act administrativ. 

În situaŃia de faŃă nici una din cele două condiŃii nu este îndeplinită. SC „E.ON. 
M.F.” SA şi SC „E.ON. M.D.” SA nu sunt autorităŃi publice. 

SC „E.ON. M.F.” SA este furnizor de energie electrică şi conform prevederilor art. 3 
al. 1 pct. 23 şi 24 din Legea nr. 13/2007 este o persoană juridică de drept privat, titulară a 
licenŃei de furnizare a energiei electrice către clienŃi. 

Facturile emise de către SC „E.ON. M.F.” SA, cât şi documentele emise de SC 
„E.ON. M.D.” SA nu sunt acte administrative. 

Art. 2 lit. c din Legea nr. 554/2004 defineşte actele administrative. Documentele 
emise de către pârâŃii în cauză sunt emise în baza relaŃiilor contractuale existente între părŃi. 

Contractele încheiate între părŃile din această cauză sunt contracte comerciale. 
Cu privire la solicitarea reclamantei privind suspendarea efectelor actelor atacate 

până la soluŃionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei, instanŃa reŃine că această cerere este 
inadmisibilă, întrucât actele a căror suspendare se solicită nu sunt acte administrative. 

Actele faŃă de care se cere suspendarea efectelor emană de la o societate comercială 
şi sunt simple acte de constatare a consumului real de energie electrică. 

În consecinŃă, instanŃa a admis excepŃia necompetenŃei materiale a Tribunalului Iaşi 
şi a declinat competenŃa de soluŃionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Iaşi. 

Curtea a menŃinut soluŃia instanŃei de fond, respingând recursul reclamantului pentru 
următoarele considerente. 

Astfel, nu se poate reŃine susŃinerea recurentei, potrivit căreia activitatea comercială 
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prestată de intimate, şi constând în furnizarea şi distribuŃia de energie electrică, ar fi 
circumscrisă noŃiunii de „serviciu public”, definită în art. 2 lit. m) din Legea contenciosului 
administrativ astfel: „activitatea organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate publică, 
în scopul satisfacerii unui interes legitim public, coroborat cu art. 2 lit.b): „…sunt asimilate 
autorităŃilor publice în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit 
legii au obŃinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, 
în regim de putere publică”. 

Or, obiectul acŃiunii îl constituie cenzurarea de instanŃă a unor note de constatare 
întocmite de două societăŃi comerciale de drept privat, - intimatele în cauză – privind modul 
de utilizare pretins abuzivă a reŃelelor lor de energie electrică, de către societatea 
reclamantă, şi care a condus la stabilirea unui consum suplimentar în sarcina acestuia, şi a 
unor abateri conform reglementărilor sale specifice. 

Actele sus-menŃionate nu pot fi considerate ca fiind emise în regim de „putere 
publică” ci se circumscriu activităŃii comerciale specifice furnizorului de energie electrică, 
conform contractelor comerciale perfectate de părŃi, situaŃie în care corect instanŃa de fond a 
stabilit că jurisdicŃia acestora revine instanŃei de drept comercial – judecătoria ca primă 
instanŃă în materie comercială, raportat valorii litigiului. 
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